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 ةيخرات ةكلذف

 ةزوح ىف رصم لوخدب « ناوريقلا ةاتف » ةياور تهتتا
 « رهوج دئاقلا دب ىلع « ه مهم ةنس نييديبعلا وأ نييمطافلا

 ةلودلا ةزوح نم كلذب رصم تجرخو « ديسشخألا ةلود تدابو

 عم « نييديسثخالاو نيينولوطلا نمز ىف تناك اهنأل ةيسابعلا
 ىف .ىسابعلا ةفيلخلا ةياعر تحت ةموكحلاب نيتلودلا نيتاه لالقتسا
 باتكب وأ علخلاب مهيلا ثعبيو « ةرامالا ىلع مهتبثي وهو . دادغب

 ءارمأب ىنامثعلا ناطلسلا لعفي ناك املثم « نامرفلا » ةيلوتلا

 موقبب ناك اهلامعأ رئاسو ةيلخادلا ةموكحلا ةرادا نكلو .. رصم

 . دادغب ةعجارم نودب القتسم ىديشخالا وأ ىنولوطلا ريمألا اهب
 « ىرادالا لالقتسالاب رصعلا اذه باتك هنع ربعي ام هبشي وهو

 لالقتسالا كلذ تاجرد ىف توافت ىلع
 « ةيسايسلا اهتلاح تركيغت نييمطافلا ةزوح ىف رصم تلخد املف

 ادحأ مجارت ال « امات الالقتسا اهسفنب ةلقتسم ةلود تحبصأو

 ةرهاقلا ىف ميقملا ىمطافلا ةفيلخلا ريغ دحأ ةدايسب فرتعت الو

 . مالسالا دعب ةدايسلاب رصم اهيف تلقتسا ةرثم لوأ ىهو
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 ةفالخلا ترهظو « تناك امك دادغب ىف ةيسابعلا ةفالخلا تيقبو

 ةيمالسالا ةكلمملا تحبصأف . ناورم ىنب ىف سلدنألا ىف ةيومألا

 ةفالخلا ىف قحلا هسفنل معزي مهنم لك « ءاملخ ةثالث اهعزانتي

 نيب هدشأ ىلع عازنلا ناكو . نيرخآلا ىلع اهركنيو ةيقيقحلا

 « اضيأ بهذملا ىف فالتخا امهنيبو . ةرهاقلا ةفيلخو دادغب ةفيلخ

 فى وهو . ةيعيش ةيمطافلاو ةيّئس تناك ةيسابعلا ةفالخلا نأل

 مهاوعد ديبأتل ةليسو نيدلا هيف اولخدأ ىمايس عزانت هلصأ

 . ءافلخلاب اهكولم ىمست ةيعيش ةلود لوأ ةيمطافلا ةلودلاو

 ةلودلا ىنعن « سرافو نيقارعلا ىف ةيعيش ىرخأ ةلود اهترصاعو

 ايشرق ابسن اوعدا الو ءافلخ مهسفنأ اومسي مل مهنكل « ةيهيوبلا

 نأب مهداقتعا عم ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اوظفاحو . كلذل مهلهؤي
 اهب اومكحيل اهوقبتسا امناو .. اهيقحتسم نم اهوبصتغا اهباحصأ

 ةلودلا مايق دعب ىهبوبلا ةلودلا زعم ىلع مهضعب راشأو . ةماعلا

 «نييولعلا نم مهريغ ىلا وأ نييمطافلا ىلا ةفالخلا لقنب نأ ةيمطافلا

 كناف .. ىأرب اذه سيل » : الئاق هتصاخ دحأ هيلع ضرتعاف

 ةفالخلا لهأ نم سيل هنا كباحصأو تنأ دقتعت ةفيلخ عم مويلا
 ضعب تسلجأ ىتمو « همد نيلحتسم هولتقل هلتقب مهترمأ ول

 ةحص كباحصأو تنأ دقتعت نم كعم ناك ةفيلخ نييولعلا

 )١( همزعزع ةلودلازعم عجرف «كولتقل كلتقب مهرمأولف « هتفالخ

 عباسلا ءزجلا 11/7 ريثالا نبا (1)

00091 



,7 

 ةحص نييمطافلا ىلع نوركتي « ملاعلا ءاحنأ ىف نوينسلا مهعابتأو

 مهمهي ناك امناو . نولابي ال مهو « ءارهزلا ةمطاف ىلا مهباستتا

 5 مهتلود لئاوأ ىف اميس الو « ءاهدلاو فيسلاب مهناطلس ديبأت

 « اهيلا هاعدو ةرهاقلا ةنبدم رهوج هل ىنب امل هللا نيدل زعملا ناف

 هللا دبع مهيفو فارشألا نم سانأ هب عمتجاف هئاقلل سانلا جرخ

 نم ىلا » : هل لاقو زعملا ةفيلخلا ىلا مدقتف « روهشملا ابطابط نبا

 درسنو هيف مكعمجناسلجم دقعنس » : هل لاقف «  انالوم بستني

 « انبسن مكيلع

 مهل سلجو ماع سلجم ىف سانلا عمج رصقلا ىف زعملا رقتسا الو

 « ربتعم قبي مل » : اولاق « 7 دحأ مكئاسؤر نم ىقب له » : لاقو

 اريثك ابهذ مهيلع رثثو « ىبسن اذه » : لاقو هفيس فصن ”لسف

 « انعطأو انعمس » : اعيمج اولاقف « ىبسح اذه » : لاقو

 افين اومكح « ةفيلخ رشع دحأ نييمطافلا نم رصم ىلع ىلاوتف
 « هللا نيدل عملا مهلوأ (ه هدب ه مهم ةنس نم) ماع ىتئامو

 ةثالث ىف اهئانثأ ىف ةلودلا تركم . هللا نيدل دضاعلا مهرخآو

 اوحتفنيذلا مهو ريربلاو برعلاب ةمئاق اهرمأ لوأ ىف تناك : راودأ

 ةلودلا ىف ذوفنلا لقتتا امك )١( كارتألا ىلا مث « ريربلا ىلا راص

 عبارلاءزجلا  ىمالسالا ندمتلا خيرات (1)
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 كارتألا ىلا سرفلاو برعلا نم ةيسابعلا

 مكاحلا ةفيلخلا تام امل هنا رصعي كارتألا رئاكت ىف ببسلا ناكو

 رثكأ ءاه 41١ ةنس هللا نيد زازعال رهاظلا هنبا هفلخو « هللا رمأب

 بناج فعضف .. ةقراشملاو كارتألا ىلا لامو فصقلاو وهللا نم

 هكلم املف « ىثالتت تداك ىتح صقانتت مهتناكم تلظو ربربلا

 « ءادوس ةمأ هّمأ تناك « رهاظلا دعب ه غ0 ةنس رصنتسملا

 «فلأ اوغلب ىتح اهتدلج ءانبأ ديبعلا نم اهنبا دونج ىف ترثكتساف

 دنجلا حبصأف « كارتألا نم رثكتسي اهنبا ناكو . دوسأ دبع
 ,لاف « ذوفنلاب راثئتسالا ىلا ناقباسنتو ناسفانتت نيتريبك نيتفئاط

 ىلا ةفيلخلا رطضاو « رصم اهيف تبعت برح ىلا سفانتلا
 نم ىلامجلا ردب شويملا ريمأ هاتأف .. ماشلا بحاصب داجنتسالا

 رصع ماقأو ةلودلا لهأب كتفي ذخآف « لصألا ىنمرأ وهو « ايروس

 شويجلا مظعم نيحلا كلذ ذنم راصو « كارتألاو نمرألا نم ادنج

 قبب ملو « ةيعرلا ةلمج نم اوراصو ربربلا ذوفن بهذو .. مهنم
 اهلهأ رباكأو اههوجو اوناك نأ دعب ةلودلا ىف نأش مهل

 «سرافو قارعلا ىلع اورطيس دق كلذ ءانثأ ىف ةقجالسلا ناكو

 ةقجالسلا ىتوو « كانه ةعيشلارمأ فعضو هبوب لآ ةلود تبهذو

 مهنم لك لقتساو « تايالولا ىلع (ةكباتألا) مهداوقو مهكيلام
 داوق ةلمج ىف ناكو . ماشلا ىف ىكتز نيدلا رون مهنمو هتيالوب

 م« بوبأ نيدلا مجن مهنم « داركألا ناعجش نم ةعامج نيدلا رون
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 تناكو . ةعيفر ةلزنم هدنع اغلب دقو « هيوكرش نيدلا دسأ هوخأو

 نب هللا نيدل دضاعلا ىلا ه هم. ةنس تضفأ دق رصم ةفالخ

 « هتلود ىلع هؤوارزو رطيس دقو « ىأرلا فيعض ناكو فسوب

 اوببست ىتح مهسفانت لاطو « ذوفنلاب راثئتسالا ىلع اوسفانتو

 المع عيطتسيال ةفيلخلاو .. دالبلا بارخ ىف
 هرمأ ىلع بلغ « رواش همسا ريزو نيسفانتملا ةلمج ىف ناكو

 ناك رخآ لجر ىلع هب دجنتساو « ىكتز نيدلا رون ىلا بهذف
 ىلوتسي ىك ةصرفلا كلت نيدلا رون منتغاف .. ةرازولا ىف هسفاني

 كيلاملا نم دنج ىف هيوكرش نيدلا دسأب هدجنأو « رصم ىلع
 ىلا رصم جارخ ثلث عفدي اذه راصو . رواش ىلا ةرازولا درف

 نيدلا رون

 دازف « تمدتحا دق ءانثألا كلت ىف .ةيبيلصلا بورحلا تناكو

 نبا هعمو « هيوكرش اهيف هبئانو ء« رصم نوئش ىف نيدلا رون لخدت
 . ريهشلا ىبوبأألا نيدلا حالص وهو نيدلا مجن نب فسوبي هيخأ

 بصنم ىف نيدلا حالص هفلخف ه4 ةنس رصعب هيوكرش تامو

 اريزو ىمسو ةباينلا
 هسفنل رصم ةنطلسي لالقتسالل ةليسو كلذ نيدلا حالص ذختاف
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 دضاعلا ةفيلخلا بكوم

 ةرهاقلاو « امون كافك امأ .. ىخأ اب ضهنا » : نسح معلا لاق

 « كرامحب جناو مق  نوضكارتي سانلاو تحض دق
 امك ةرهاقلا اوقرحأ له + اذالو 7 نيأ ىلا » : رمع باجأف

 فققاوم تكرت # انيلع ةديدج ةبيرض كانه مأ + طاطسفلا اوقرحأ

 حوتفلا باب جراخ فقوملا اذه ىلا ىرامحب تيتأو ةرهاقلا

 <« .. و .. داركألاو كارتألا ءالؤه ملظو مهتايدعت نم صتاختأل

 لك داركألا ءالؤؤه نا « رمع اب تكسا » : نسح معلا لاق

 نا ىتح # مهلبق باذعلا نم هيساقن انك ام تيسن له .. مهنم ريخلا

 ناك نمو . ةبيرض هيلع اوبرضي مل ام كرحتي نكي مل اندحأ
 « * امهنع هللا ىضر رمع وأ « ركب ايأ ركذي نأ رسجي

 اذهب ىتيمست ىلع امدن *”ىدلاو نا .. تقدص » : رمع لاق

 ؟ كرحنت نأ ردقت له 7 نسح معاي نآلا ىرج اذامو .. مسالا

 « .. كرامحب جنا مق ىل لوقت تنأ اه
 هللا نيدل دضأعلا ةفيلخلا نأل كلذ لوقأ » : نسح معلا لاق

 « مهريغو كارتألا نم ةفئاط هعبتتسو : هبكوم ىف هرصق نم جراخ

 « هسفنل هذخأ اعرو .. هبكريف كرامح ىلع مهدحأ اطس اعرف

 8 هرصقو نحن نيأو 7 هرصق نم جراخ ةفيلخلا » : رمع لاق
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 « ةرهاقلا جراخ اننا
 حوتفلا باب نم جرخيسو انه ىلا تآ هنا » : نسح معلا لاق

 «< اذه

 « + نيأ ىلا + بابلا اذه نم » : رمع لاق
 « بويأ نيدلا مجن لابقتسال جراخ هنا » : نسح معلا لاق

 8 نيدلا مجن لابقتسال ةرهاقلا نم جراخ ةفيلخلا » : رمع لاق
 « 7 اذه نيدلا محن وه نمو

 « فسوي نيدلا حالص ريزولا دلاو وه » : نسح معلا لاق

 « هنبا ةرايزل ماشلا نم ءاج

 تنب نبا نينموملا ريمأ ةفيلخلا .. اينداي هللا هللا » : رمع لاق
 ءاقلل هدلب جراخ ىلا هرصق نم جرخي ضرألا ىف هللا لظو لوسرلا
 معاي كلذ نولعفي نويمطافلا ءافلخلا ناك ىتم .. هريزو دلاو

 ©« 7 نسح

 ةفيلخلا نا .. ىبحاصاب لاوحألا تركيغت » : نسح معلا لاق

 .ىدركلا اذه ىلا ذوفنلا راصو . مسالا الا ةفالخلا نم.هل قبب مل
 « دضاعلا نيكسم

 نوكي دقو نيكاسملا نحن لب ؟ اذا .. نيكسم » : رمع لاق

 « هنم نسحأ ىدركلا اذه

 « .. ال ؟ ةفيلخلا نم نسحأ ىدركلا » : نسح معلا لاق

 مهنا ؟ ماكملا ءالؤه نم انبيصي ىذلا امو » : رمع لاق
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 ,ىمكاح ناك نا ىنمهي اذامو « انيف دادبتسالا ىلع نومصتخي

 69 كلذك سيلأ ..ىنملظيال نأ ىنمهي امنا . ايدنهوأ ايبرع وأ ايدرك

 قاوبألا عمست الأ « نومداق مهنا تكسا » : نسح معلا لاق

 « لاعتو .. ناكم ىف هئكبخ « كرامحب جنا + جونصلاو

 .ىرأل لجع ىلع كيلا محرأسو بهاذ انأ اه » : رمع لاق

 تعمس املاط . تدلو ذنم ىبلق ىف ةرسح كلذ نا .. ةفيلخلا بكوم

 رهاوجلانم ةفيلخلا هسبليامو ناسرفلانم هب فحب امو بكوملا اذهب
 ْ « .. و ريرحلاو

 « رمع اي لجعتسا .. كراظنتا ىف انأ » : نسح معلا لاق

 رامحلا عضنل تنأ ىنعبتت نأ نسحألا .. ال .. ال » : رمع لاق

 ىلع ردقأ نوكتف .. هحطس ىلع نحن دعصنو « تيبلا اذه ىف
 » رطخلا نع دعبأو ةدهاشملا

 « انب ايه .. سأبال » : نسح معلا لاق

 ىلع نوفرشم حطسلا اذه ىلع نآلا نحن » : رمع لاق

 « بكوملا

 ,ليلق دعبو . رصقلا نم نومداق مهنا » : نسمح معلا لاق

 معمست الأ . نوجراخ مهو مهارنف « اذه حوتفلا باب ىلا نولصي

 « + مجللا ةعقرقو ءاضوضلا
 « رطخ انيلع نوكي نأ ىثخأو .. عمسأ معن » : رمع لاق

 © كلايخ نم فاخت كارأ « رطخ ال .. ال » : نسح معلا لاق
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 نم فاخي غودلملا نا « نسح معاد ىنذخاوتال » : رمع لاق

 نم ةكرحلا هذه لثع اوجرخي مل دونجلا ءالؤهو .. لبحلا ةركج

 « انباود اوذخأو انيلع اودعت الا لبق

 ى هيلا ةماع ةرظن رظنا .. بكوملا ىتأ » : نسح معلا لاق

 « هجورخ لبق ىلخادلا عراشلا

 « لهصت لويخلاو « قفخت مالعألا ىرأ ىنا » : رمع لاق
 لينلاك هيف نب جوع عراشلاو « عملت فويسلاو « ألألتت حامرلاو

 . ةجرفلا هذه ىلع نسح معاي كركشأ .. ظيفحاي . هناضيف ىف

 وه نم « حوتفلا باب نم نوجرخي اوذخأ دقو « نآلا ىل لق

 بهشألا سرفلا اذه ىلع بكارلا اذه وه له « مهنم ةفيلخلا

 « 9 ةيبصقلا بايثلا هيلعو

 ةلودلالاجر نم ادحأ دهشت مل كنا رهظي » : نسح معلا لاق

 نظن لهو . نوريثك ةفيلخلا بكوم نومدقتي نيذلا نا . كتايح ىف
 نيذلا امأ .. هعابتأ ضعب سالم اهنا : بصقلا سبلي ةفيلخلا نأ

 نم طالخأو « مهدالوأو ءارمألا مهف بكوملا ةمدقم ىف مهارت

 نيذاتسألاىلا قاوطألا بابرأ مث « بصقلا بابرأ مهءارو ركسعلا

 ىتلا ةرخافلا مهسبالم ىلا رظنا . ةلودلا لاجر ربكأ مهو نيكتحملا

 مهباكر ىف نمو « ةضضفملا مهلويخ جورس ىلاو « راصبألاب ذخأت

 ىلا ةبسنلاب ائيش سيل هلك كلذ نا .. مهريغو كارتألا مدخلا نم

 كلت دنع ةفيلخلا بكوم وه اذه « رظنا .. رظنا .. ةفيلخلا بكوم
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 « ةلظملا

 هسرف ىرأ امناو . اديج هارأ الف هيطغت ةلظملا نا » : رمع لاق

 « ؟ مه نمف « هبناحب ناسرفلاو مالعألا نم اهب طيحب امو
 بكوملا نا .. لاوكسلا ىف لجعتست ال » : نسح معلا لاق

 ..7 ةفيلخلا سرف ىرت له .. ءىش لك كل حرشأسو ءطبب ريسي
 بهذلاب غوصم رمحألا جابيدلا نم اهجرس نا اديج اهلمأت
 تيأرل جرسلا نم ىمامألا بناجلا تلمأت ولو .. ءانيملاب متعطمو

 ولو « بهذلا نم دئالق سرفلا قنع ىفو . ةميرك اراجحأ هيلع
 . بهذلالخالخلا اهلوح تيأرل سرفلا مئاوق ىلا رظنلا تعطتسا
 سارفأو « (') رانيد فلأب ةدعلا نم اهيلع امب سرف لك نوردقيو
 ىف اهلك ىهو « بيترتلا اذه لثم ىف اضيأ ءارمألاو ءارزولا
 « دايعألا ىف هئارمأل اهبهي ةفيلخلا نم ةيده لصألا

 بوكرلا تقذ كنا دبال « نسح معاي كل ائينه » : رمع لاق

 « ريبكلا رصقلا ناملغ نم تنأو سارفألا هذه ىلع

 اهاسنأ تدك « ةريثك ءايشأ ىنباب تقذ » 5 نسح معلا لاق

 هسبلي اع فيكف . لقعلا رهبت تاغوصمو تارهوجم تيأرو . نآلا
 نم ىهو « اهلكشب مرهلا هبشت اهناف ةلظملا هذه ىلا رظنا ؟ ةفيلخلا

 نوللا اذه ىف اهتحت ةفيلخلا بوثو « ىوامسلا قرزألا جابيدلا
 ةلهألا ىلا رظناو . رمحأ هبوث ناكل ءارمح تناك ولو . اضيأ

 لوالا ءزجلا ب 544 ىزيرقملا )١(
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 ةللظملا عالضأ نا فيكو ةلظملا ىنثاوح نم ىلدنت ىتلا بهذلا

 اهقوف ةريبك بهذ ةنامر اهتمق ىفو .. بهذلاب ةاطغم اهمئاوق وأ

 هناف اهناعمل ىلا رظنا .. رهاوجلاب ةعصرم ةريغص بهذ ةنامر

 « رصبلا فطخي
 .فيكو . ةلظملا لماح ىرأ ال ىنكلو .. حيحص >: رمع لاق

 « 1 ةليقث ىهو اهلمح عيطتسي
 .سرف بناجب « هسرف بكار اهلماح نا » : نسح معلا لاق

 . هسرف سوبرق ىف سرافلا كلذ اهزكري ةانق ةلظمللو . ةفيلخلا

 .سمشلا ةهج نم ةفيلخلا فقوم بقارب نأ بوكرلا ءانثأ ىف همهو

 « هيلع اهتعشأ عقت ال ثيحب

 هانا اه ..# هيلع ةعشألا تعقو اذا ثدحبي اذامو » : رمع لاق
 هاذهام مالساي . هنع فرحنا ةلظملا بحاص ناف « ةفيلخلا سأر ىرأ

 « + هسأر ىلع ىذلا

 تاج

 1 نيدلا حالصو دضاعلا

 ةمامعلا هذه ىلا رظنا . ىثيدح متأل لهمت » : نسح معلا لاق

 قوف اهالعأ ىفو . ىجليلها اهلكشو ءاضيب اهناف ةفيلخلا سأر ىلع

 .« ايندلا ىف لاثم هل سيل رمحأ توقاي نملالهلا لكشب ةيلح ةهبجلا
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 « ةميتيلا اهل لاقي « ةروهمشم ةميظع ةرهوج لالهلا طسو قوب
 1١ هلك لالهلا نزوو مهارد ا“ اهنزو نا لاقيو . ةميق اهل فرعت ال

 « ميظع ردق هل ىبابذ درمز ةبصق ةميتيلا ةرئادبو « الاقثم
 رهاوجلا هذه لثم نوكيأ .. ظيفحاب .. ظيفحا»ب » : رمع لاق

 اعوج نوروضتي هتكلمم ىف سانلاو « ةدئاف الب لجرلا اذه دنع.

 اذه نم ىبلق ىنعجو دق نسح معاي هآ # املظ مهلاومأ ذخأي وهو
 « رظنملا

 هللا دنع نم معنلا .نا .. خيشاي تكسا » : نسح معلا لاق

 مل ةفيلخلا اذه بلق ىف ام تفرع ول كلعلو .. ءاشي نم اهيتوفيب
 هلأ .. عمسأ .. نآلا اذهلو انل ام .. رهاوجلا هذه ىلع هدسحت

 ©« ]+ ضيبأ ليدنم هدب ىفو ةفيلخلا راسي ىلا سرافلا ىرت
 « ؟ ليدنملا اذه ىف دجوي اذام .. هارأ معن » : رمع لاق

 ىه ىتلا ةنيمثلا ةاودلا ليدنملا اذه ىف » : نسح معلا لاق

 ىلا رظنا .. ناجرم اهتيلحو بهذلا نم اهناف « نامزلا بيجاعأ نم.

 نم هتيلح افيس لمحبي رخآ اسراف رت ةفيلخلا نم رخآلا بناجلا
 هلماحو .. هسأر الا رهظيال دمغم وهو ؛ رهوجلاب ةعصرم بهذلا:

 . ةيلاعلا بترلا باحصأ نم وهو « فيسلا لماح » : هل لاقي.
 نايبصلا نم تارشع دجت كناف « ةفيلخلا سرف لوح ام ىلا رظناو

 مهطاسوأو فويسلا مهطاسوأ ىفو « تاقبطلا ليدانملا مهيلعو
 ىبناجب مهو « ةروهشم بارحلا مهيدي فو « ليدانع ةدودشم
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 امهيف سيل سرفلا هجو مامأ ةحسف امهنيبو . نيحانجلاك ةفيلخلا
 امهو « نيتبذملا نالمحي نايبلقص سرفلا قنع نم برقلابو .. دحأ

 « اهريغ وأ رويط نم طقسي ام داعبال ةلخنلاك ناتعوفرم
 راسي ىلا ءىجيو بهذي امخف اسراف ىرأ ىنا » : رمع لاق

 « 7 وه نمف « ىهنيو رمأبو بكوملا
 ماظن ىلع ظفاحب ةرهاقلا ىلاو اذه » : نسح معلا لاق

 ءارو نيذلا ىلا رظنا .. ماحدزالا عنعو هرورم لهسيل بكوملا

 باكرلا نايبص مهل لاقي نايبصلا نم ةعامج كانه .. ةفيلخلا ةباد

 « ةبدحملا فويسلا لدب ةبهذملا ةلوقصملا مصامصلا نولمحي

 ةرودم اهسوءرو « دوسألاو رمحألا تخميكلا سيبابدلا مهيديأبو

 دمحلا ءاول مهيديأ نيبو « ديدحلا دمع نولمحي مهضعبو . ةسرضم

 ريرحلاب ةباتك اهنم لك ىلع ةيار ؟١ هلوحو « ةفيلخلاب صتخملا
 «بيرق حتفو هللا نم رصن» : ةباتكلا صن اذهو . اهناولأ فلاخت

 « 8 هأرقت ملأ

 مل ىلهأ نا : كلذ ىل نيأ نم » : لاقو « رمع كح ضف

 ىلهأو « ةعيشلا بهذم ىلع هيف ميلعتلا نأل رهزألا ىلا ىنولسرب
 « نوثينس

 ملعتت نأ نآلا عيطتست نذا » : لاقو همالك نسح معلا عطقف

 « .. بهاذملا لكل اماع هيف ميلعتلا لعج نيدلا حالص نأل

 نيعبرألا دعب لهو « ةمعنلا هذهب ىلع رخأت دقل » : رمع لاق
 نيدلا حالص  ؟
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 + هارأ ىذلا اذه نم .. اندالوأل كلذ كرتنلف .. ميلعت رمعلا نم

 نينالم هيلع ىزاو دق ف: ةقيلخلا كوت نع لقال هيكوم ذا
 « هسبالم نم رخفأ

 + ريزولا نيدلا حالص ىبحاصاي وه اذه » : نسح معلا لاق

 ةفيلخلا اذه هيلع اهعلخ ةطلسلا ةملخ وه هيلع ىذلا بوثلا اذهو
 جسن نم ءاضيب ةمامع ىرت امك ىهو . تاونس ثالث ذنم هسفن

 . بهذلاب زرطم ىقبيد بوث اهتحتو بهذم فرط اهل « سينت
 هكلذ قوفو .. بهذلا نم اهزيرطت ناف « هيلع ىتلا ةبجلا كلذكو

 نم هنا ؟ دقعلا ىرت له هقنع ىف رظناو . بهذلاب زرطم ناسليط
 ىلحم فيس هبناج ىلاو « رانيد فالآ ةرشع ىواسي رهوجلا
 فالك ةينامث اهتميق ©« سرف » ةرجح هتحتو رانيد فالآ ةسمخب

 اهسأر ىو « رهوجم بهذ راسرسو بهذم جرس اهيلعو . رانيد

 دوقع ةعبرأ اهلوح ناف اهمئاوق ىلا رظناو . رهوج ةبح انئام

 مالعأب ضايب ةدش اهيفو بهذب ةبصق اهسأر ىلعو ؛ رهوج
 ةبيهلا ىلا وعدي هرظنم نا .. نيدلا حالص وه اذه () ضيب
 ةرهاظ ةعاجسشلا نا فيكو هتبيه ىلا رظنأ . ةفيلخلا رظنم نم رثكأ
 نا لاقي قحلاو .. هنم فاخو همرتحا الا ناسنا هاري الو ههجو ىف
 ىلا رظناو « كل تلق امك ىهانلا رمآلا وهو هبدب ىف نآلا رومألا

 نم درزلا نايبص مهل لاقي موق مهيفو .. هبكومب نيطيحملا لاجرلا

 ىناثلا ءزجلا  ؟ه ةرضاحملا نسح )١(
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 نيبناجلا ىلا نوشمي تائم مهو « هسفنل مهراتخي دنجلا ءايوقأ
 لوبطلا هءاروو . ةفيلخلا ةحسف لثم همامأ ةحسف مهنيبو

 ءاروو ؟ ربلا هب ىودي اهتوص عمست الآ .. ريفافصلاو جونصلاو

 فالغ ىف فيطل حمر هناف هلمأت . حمرلا لماح ىتأب ريزولا بكوم
 هعمو « بهذلا نم ةيلحب رصتخم نانس هلو ٌلؤئللا نم موظنم
 ىضر بلطملا دبع نب ةزمح ةقرد اهنا نولوقي خماوكب ةقرد
 1 ©« هنع هللا

 هتذخأ دقو نسح معلا هقدص مالك عمسي راّمحلا رمع ناك

 ..ةرمح ةقرد » : لاقو تغب ةزمح ةقرد هلوق عمس املف « ةشهدلا

 « ..7 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مع بلطملا دبع نب ةزمح

 نأ ىل نآ دقو . نولوقي اذكه .. معن » : نسح معلا لاق
 ىلا رظناف .. اليوط لازيال بكوملا نأل فصولا ىف كل رصتخأ

 ارمز ارمز ةفلتخملا دونجلا نم اقّرف دجت ريزولا بكوم ءارو ام
 تايارلا باحصأ مث .. فالآ ةمبرأ ىلع ديزي رفاو ددع ىف
 « كارتألا : مهسانجأ فالتخا ىلع ركسعلا نم فئاوط مهءاروو

 )» مهريغو « مليدلاو « ءاركألاو

 ابكار هارأ سراف نع ىنربخأو اليلق هللب فق » : رمع لاقف
 « ةرخاف بايث هيلعو نيدلا حالص باجب

 هبحب ٠ سراف هنكلو « هتصاخ ضعب نم هنا » : نسح معلا لاق

 « نيددلا دامع همساو « هقارف ىلع هل ربص الو « اريثك نيدلا حالص
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 نومسيال ءالؤه لاب ام » : لاقو كلذ دنع رامحلا رمع تغبف

 : مهءامسأ ىل تركذ ةثالث ءالؤئه ..# نيدلا ىلا ابوسنم الا امسا
 « نيدلا دامع اذهو « نيدلا مجنو « نيدلا حالصو « نيدلا رون

 ىمتتا دق اه .. ةيمستلا ىف مهتداع كلت » : نسح معلا لاقف

 « قارصناب نذأف .. هربخ كيلع تصصقو بكوملا

 افرصناو « كلاثمأ نم هللا رثكأ « ةمالسلا عم » :' رمع لاقف

 للمل ايدافت راصتخاب هانفصو .. دضاعلا ةفيلخلا بكوم وه اذه

 لوطي هيف مالكلا ناف ءىراقلا
 « حوتفلا باب نم هجورخ دعب ةروصلا هذه ىلع بكوملا راس

 حوطس ىلع فوقو نورخآو « ةاشم وأ ابوكر هرثأ ىف سانلاو
 ىتح رابغلا دعاصت دقو « بكوملا كلذ ىلع نوفرشي لزاملاا

 الو ةاتف قبت ملو « بكانملاو سوءرلا ىشغو « ءامسلا هجو بجح

 ءاطسبلاو + حطسلا ىلا دعص وأ عراشلا ىلا جرخ الا مالغ
 نوفراعلاو « ىدركلا كلذ لابقتسال ةفيلخلا جورخ نوبرغتسي
 ةفالخلا رمأ فعضل ةبارغ هيف نوريال

3 

 ممهنلا ةعاق

 ىلا لصو ىتح ةروصلا هذه ىلع ارئاس بكوملا لظ
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 مجن بارتقاب رئاشبلا تتأو « ( ةينيسحلا رخآ ىف ) ربتلا دجسم
 امارتحا نيدلا محن لجرت .ءاقللا دنعو .. كانه هب اوقتلاف نيدلا

 سمش هوخأ مهيفو « هعم نيذلا هلاجر لعف كلذكو « ةفيلخلل

 املو « هدلاو هلبقف هدلاو ىدي لبقو نيدلا حالص لجرتو . نيدلا

 ءاكبلا نع كلامتي مل علخلا نم هنبا ىلع امو بكوملا كلذ ىأر

 اربدم القاع نيدلا محن ناكو . همعن ىلع هللا رك شو حرفلا نم

 « ماركالا كلذ ىلع هنانتما رهظيو « اهلّبقي ةفيلخلا دي ىلع ىمارتف

 هسرف نع لوحتي مل هنكل فطلب هبيجب. ةفيلخلاو
 « نيرصقلا وحن هلالجب بكوملا داع ماركالاو مالسلا دعبو

 باشلا نيدلا دامع امهبناجبو .. هنبا بناج ىلا نيدلا مجن بكرو
 لاجر اهمهفي ال ةثلب امهثيدح ناكو .. ايلم اثداحتو « عاجشلا
 نع ثيدحلا رثكأ ناكو . « ةيدركلا ةغللا » ىنعن « دضاعلا

 رصم بحاص دضاعلا نعو « ماشلا بحاص نيدلا رون

 ىف تسرفتو « ةلظملا تحن هنم توند ولف دضاعلا ةفيلخلا امأ

 تعمسل هبلق تسسج ولو . امهيف قرقرتي عمدلا تيأرل هينيع
 اذه ىف جورخلا ىلا هرارطضال مغلاو فسألا نم ديدشلا هناقفخ

 ىلع هنم فاخي امك هتايح ىلع هنم فاخب لجر ميركتل « بكوملا

 جرخو هظيغ مظكف « هترياسم نم ادب ري مل هنكلو . هبصنم

 . ىرعلاو عوجلا نم هبلق ىلع لقثأ كلذو . هدلاو لابقتسال
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 كلذ لمحتي الو .. ةماعلا ضعب نم نوكي نأ ىنمتي ناك هلعلو

 ' ميضلا

 نم ىقرشلا ريبكلا رصقلا ىلا بورغلا ليبق بكوملا لصوو
 ةعضب ىلع اهددع داز امير روصق ةعومجم وهو .. ةرهاقلا روصق

 ٠ لابقالا رصقو « رفظملا رصقو « درمزلا رصق اهنم ارصق رشع
 « ةرازولا رادو ؛ كوشلا رصقو « ميرحلا رصقو « رحبلا رصقو
 ه« بتكلا ةنازخو « دونبلا ةنازخو « برضلا رادو « ةفايضلا رادو

 ريبكلا رصقلا اعم اهلك ىمستو .. اهريغو ةيرجحلا نايبصلا رادو

 زدلي رصق ةناتسالا ىف ديمحلا دبع روصق ىمست امك « ىقرشلا
 روصق ةعومجم وهو

 « ةعدقلا ةرهاقلا ىقرش ىف نآلا ىقرشلا ريبكلا رصقلا عضومو

 ناخ كلذ ىف لخديو « حوتفلا بابو رهزألا نيب اميف اهيلامشو
 اذه ىمس دقو . نيساحنلاو « ةيلامحلاو « ىضاقلا تببو « ىليلخلا

 ىبرغ ناك هنم رغصأ ىبرغ رخآ رصق نع هل ازييمت ىقرشلاب رصقلا
 . نيرصقلا نيب ناديملا اهل لاقي ةحاس امهنيبو « ىقرشلا رصقلا

 ناتسبلا هل لاقي ريبك هزنتم برغلا وحن ىبرغلا رصقلا ءاروو
 جياخلا اذه ىلعو « ةرهاقلا جيلخ برغلا نم هدحي « ىروفاكلا

 نييمطافلا ءافلخلا تاهزنتم تناك

 رصق هنومسي ءانب ىقرشلا ريبكلا رصقلا ةينبأ ةلمج ىف ناكو

 سيمخلاو نينثالا ىموي ىف سانلل هيف سلجي ةفيلخلا ناك « بهذلا
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 هدنع بكوملا فقوف .. عوبسأ لك نم

 ةعاق ىمستو « لابقتسالل ةدعملا ةعاقلا لخدو ةفيلخلا لجرتف

 ثيح بهذلا باب ىمسي باب نم اهيلا ءرملا لخدي .. بهذلا
 بهذلا نم ريرس ىلع سلجف « نيساحنلا ىف ىروصنملا ناتسراملا

 راتس هلوحو « ليقاثملا نم فولأ هنزو نا اوركذ « ةعاقلا ردص ىف

 ةعطق نوتسو ةئامسمخ هيف رهاوجلاب عصرملا بهذلاب ىتاحم

 بهذ نم ةيسمش ريرسلا قوفو « )١( هناولأ فالتخا ىلع « رهوج
 رئاتسسب ةاطغم ةفرغلا ناردج رثكأو .. لاقثم فلأ نوثالف اهنزو

 « ملح ىف هسفت بسحب اهيلا رظانلا نا ىتح « شكرزملا جابيدلا

 ةئلألتملا رهاوحلا نم دضاعلا ةمامع قوف ام ىلا رظن ىتم اميس الو

 « نيدلا حالص ريزولا لخد هريرس ىلع ةفيلخلا سولج دعبو
 نم دحأل ذئموي لوخدلا ىف نذؤي ملو . هب ةصاخ ةبترم ىف سلجف
 5 نيدلا مجن ةوافحلل ةسلجلا تصصخ امناو ©« ةلودلا لاجر

 « نيدلا مجن لخدف « هيلع هلاخداو هلابقتساب بابلا بحاص رمأف

 اعقوم دضاعلا سفن نم عقوف ةبيهلا ميظع « ةعلطلا ىتهب ناكو

 نيدلا مجن سلجف . هب بحرو سولجلاب هيلا راشأف « اميظع
 ىبطافلا ةفيلخلا ىلع ريزولا لخد اذا ةداعلا تناكو . مارتحاب
 ملو « كلذ لعفي مل نيدلا حالص نكلو .. همدقو ةفيلخلا دي لبق

 ةفيلخلا هبرغتسي ملو « هلعفي هدلاو عدي

 لوالا ءزجلا 788 ىزيرقملا )١(
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 « لضعلا قيقد ةعبر لهك ةعاقلا كلت ىف روضملا ةلمج ىف ناكو

 ديري نم سولج ةفيلخلا براقأ سلجم ىف سلاج « نوللا عقتمم
 « هحمل نيدلا حالص نكل .. دحأ هيلا نطفي ال نأ دويو « ركتستلا

 لبق نم هآر نكي ملو ءارمألا ضعب نم هنا هسلجم نم نقيأف
 ذئموب وهو مالكلاب دضاعلا أدب « ماقملا سولجلاب رقتسا املو

 ةفالخلا ىلوت هنا عم هرمع نم نيرشعلاو ةيداملا زواجتي مل باش
 ةيداملا ىف هتعيابم دنع ناك هنأل ( ه ه55 ةنس ) نينس رشع ذنم

 « نيعبرألا دودح ىف هبسحب نآلا هاري ىذلاو « هرمع نم ةرشع

 عقب ال ناكو . نحملا نم هفداصو « مومهلا نم هدباك ام ةرثكل

 ىكنز نيدلا رونب داجنتسالا ىلع مدن الا نيدلا حالص ىلع هرظن

 ماشلا بحاص

 همس 8 تا

 ةاجادملا

 : الئاق نيدلا مجن ىلا همالك ةفيلخلا هتجو موقلا سلج املف

 « قيرطلا ءانثأ ىف بعت دق نيدلا مجن دئاقلا نوكيال نأ ىسع »

 ةياغ ىف ناك ىرفس نا ىديساب الك » : نيدلا مجن لاق
 « .. هللا هزعأ مامالا ءاقلب فرشتلا عقوتأ ىنأل اميسالو « ةحارلا

 دق مكب الهسو الهأ » : لاقو ةبصتغم ةماستبا ةفيلخلا مستباف
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 دعب نأ رصقلا سيئر ترمأ دقو . ةعسلاو بحرلا ىلع متلزن

 تاهزنتم دحأ لب انروصق لمجأ ىهو « ةؤلؤللا ةرظنم مكماقمل

 « .. ايندلا
 ىلع ىنثأو مارتحالا 5 بدأتف

 ريمألا انالوم لزانت نا » : نيدلا حالص لاقف . اريثك ءانث ةفيلخلا

 انناف انك امثيح نحنو « هل اهاسنأ ال ةمعن ىدلاو ءاقلل جورخلاب
 « ءاقبلا لوطب هل وعدن

 ىلع نم ةفالخلا بيضق لوانتو هتبابسب هفنأ ةفيلخلا كحف

 ىهلتي لعجو ( بهذلاب ىثغم ريصق وهو ) هبناج ىلا ةداسولا
 فيك » : لاقو نيدلا محن ىلا تفتلاو لعس مث . هيلا رظنلاب
 « 9 نيدلا رون كباتألا انقيدص تقراف

 ىنلمح دقو ريخ ىف هتقراف » : لمحتنو فطلتي وهو باجأف

 وعدي وهو # هللا هظفح  دضاعلا انالومل ةدومو اريثك امالس

 » هتمالس ماودو هئاقب لوطب

 « اهماود وجرأو هتقادص نم رورسم ىنا » : ةفيلخلا لاق

 مغلبأ نأ ىنفلك دقو هل ميظع فرش كلذ نا » : نيدلا مجن لاق

 « قحلا ةرصنل .. هتمدخ ىف هلاجرو وه هنا هللا هزعأ  ىلوملا

 هركذ هنأل دضاعلا سفن نم الم اعقوم مالكلا اذه مقوف

 هداجحنتسا نم تأدب اهناف .. بعاتملا هذه ىلا هركج ىذلا ببسلاب

 : لاقو نيدلا مجن ىلا تفتلاو « مظكو دلجت هنكل .. نيدلا روني
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 ةنوئم نآلا انافك دقو .. اريخ هللا هازح ةرم ريغ انرصن دقل >
 نيددلا حالص ىلا راشأو « رصانلا كلملا مكدلو دوجو داجنتسالا

 رخدي الو ىديساي مكيلاوم نم اندلو نا » : نيدلا مجن لاقف
 « مكرصانب ذخألاو مكتمدخ ىف اعسو

 هبشي, رهوجلا نم ادقع جرخأو « هقنع ىلا هدب دضاعلا دمف

 وهو نيدلا مجن ىلا همدقو « نيدلا حالص قنع ىف ىذلا دقعلا

 اهيأ ةرايزلا هذه اهب نوركذتت انم ةيده هذه » : لاقو مستبي

 «لضفألا كلملا » كوعدن نأ اندنع تققحتسا دقو . لسابلا دئاقلا

 كيلونو « ةؤلؤللا رصق ىلا ايادهلاو فاطلألا كيلا لمحتسو
 () « .. كلذ نم رثكأل لهأ كناف ةينسلا تاعاطقالا

 لكبق مث . ةفيلخلا دي لبقي وهو دقعلا لوانتو نيدلا مجن فقوف
 معنب ىالوماي ىنترمغ دقل » : لوقي وهو هقنع ىف هعضوو دقعلا

 « .. و ىردق قوف ىلع هتعلخ ىذلا بقللا نا . اهقحتسأ ال
 نا امك لضفألا كلملا تنأ لب » : الماق همالك ةفيلخلا عطقف

 ايدأتم سلجو هركش نيدلا مجن رركف « رصانلا كلملا كلجن
 « هركذ مدقتملا لهكلا ىلا ةتافتلا نيدلا حالص نم تحالو

 نم نادقتت اتداكو هانيع تقربأ دقو « امامتها ههجو ىف ىأرف

 ةظحل هرمأ هلغشف ريكفتلا

 «, هتده نعزاهذألا ليوحت دارأو كلذب هلاغتشا ةفيلخلا كردأف

 لوالا ءزجلا 1١856 نيتضورلا باتك )١(
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 كلذ ىلا هديب ريشي وهو لاقو « نيدلا حالص ىلا هباطخ هكحوف

 انمامعأ نم هنا .. نسحلا ابأ فيرشلا فرعت ال كنظأ » : سيلجلا

 نسحلا ىبأ ىلا تفتلاو « بيرق دهع نم انءاج دقو رفس ىف ناك
 رفظملا ىبأ لسابلا انريزوب فيرعتلا ىلا جاتحت كنظأ ال » : لاقو
 « نيدلا حالص

 «فيرعتلا اذهل ركاش هنا هيفتكو هسأرو هنيعب نسحلاوبأراشأف

 ةفرعع اريثك تررس » : نيدلا حالص لاقف مايقلاب مهب هنأك ىنحناو

 « ةفالخلا ماقع بسنلا لصتم هنا ىفكيو فيرشلا اذه

 رظن نسملا ىبأ ىلا رظني كلذ ءانثأ ىف نيدلا مجن ناكو

 نم هينيع ىف امو ءاهدلا نم هتنحس ىف ام هبحعي ملو « سرفتملا

 هركش ىدبي ةفيلخلا ىلا هتيلكب هتجوتو لهاجت هنكل .. ركملا
 فيرعتلا اذه ىلع

 مهفف « ةداسولا ىلع هدب نم ةفالخلا بيضق دضاعلا ىقلأ مث

 ى نيدلا مجن نذأتساف « فارصنالا تقو نآ دق هنا موقلا

 عدوو نيدلا حالص مدقت مث . ةفيلخلا عادوب مكهو « فارصنالا

 افطلت هدب ةفيلخلا بذتجاف .. هدب ليبقتب مهب هنا رهظأو ةفيلخلا

 امهنورظتني امهلاجرو « ةفيلخلا سلجم نم هنباو نيدلا مجن جرخ
 ىذلا نيدلا دامع باشلا مهيفو « حالسلاو سارفألاب رصقلا جراخ
 نيدلا حالص ناكو . بكوملا ىف نيدلا حالص باجب ابكار ناك

 ى باش وهو .. ةلاسبلاو ةءورملا نم هيف هاري امل ةقثلاب هصتخب
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 ملو . مهم رمأل الا نيدلا حالص باكر قرافي املق رمعلا لبتقم
 املف . ةحاصفو ءاكذ عم هتلاسبو هلام هبحأ الا دحأ هاري نكي

 » ؟ نيدلا دامع نيأ > : حاص سلجملا جراخ نيدلا حالص راص

 نم ابوث سبل دقو « هناسل لبق ناملكتت هانيعو باشلا مدقتف

 « ةريصقلا ليوارسلا ىهو « نيدلا حالصب صاخلا سرحلا باوثأ

 ةعارد اهقوفو « ةبهذم ةورع اهيف دلج نم ةقطنم رصخلا لوحو
 ةشكرزم ةيقاطلاك ةريغص ةمامع هسأر ىلعو . بصقلاب ةزرطم

 املف . ارجنخ اهيف سرغو اريصق افيس هتقطنع قلع دقو « بصقلاب
 ةولؤللا ةرظنم ىلا انب مله » : هل لاق نيدلا حالص ىدي نيب فقو
 » نآلا هعم لزنأ انأو كانه ىدلاو لزني نأ ةفيلخلا رمأ دقف

 اعيمج اوبكرو « ناكملا ىلا بكرلا داشراب نيدلا دامع متهاف

 اوعطقف . ةرهاقلا جيلخ ىلع تناكو « اهيلا راشملا ةرظنملا ىلا

 ناتسبلا ىلا ىبرغلا رصقلا بناجب اورمو نيرصقلا نيب ناديملا
 ىلع ةرظنملا ىلا هنم اوهنتاو « ةرهاقلا تاهزنتم دحأ ىروفاكلا

 . اهركذ مدقتملا ءافلخلا روصق ةهج نم ىأ « ىنميلا جيلخلا ةفض

 ناك ةكرب ابرغ جيلخلا ءاروو « برغلا نم جيلخلا ىلع فرشت ىهو
 ىسقملا ناتسبو ةلابطلا ضرأ اهءاروو « ةرقبلا نطب اهل لاق

 ةيكيزألا ةكرب اهءاروو « نآلا امهيلب امو ةيرعشلا بابو ةلاجفلا »

 لينلا ىرجم ىلا
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 ةؤلؤللا ةرظنم

 امل « ةرهاقلا تاهزنتم لمجأ نم ةروكذملا ةرظنملا تناكو

 اهيفو . راهزألاو نيحايرلاو راجشألا اهيف « جيلخلاب لصتت ةقيدح
 هبشي « نيمثلا شرفلا نم نوكي ام لمجأ ىف تاروصقملاو تاعاقلا

 « بهذلاب زرطملا جابيدلا رئاتس نم مهروصق ىف ءافلخلل ناك ام

 بشخو جاعلا نم ةينآلا رئاسو « بهذلاب ةكوحملا طسبلاو
 تائم ناتسبلا ىف حرس دقو . دئاسولاو كئارألا اهيفو لدنصلا
 ىف اهضعب « اهناملأو اهعاونأ فالتخا ىلع ةنجادلا رويطلا نم

 نم سلاجم جيلخلا ةفض ىلعو . قلطم رخآلا ضعبلاو صافقألا
 ةشكرزملا دناسملا اهيلع « داحسلاب تشرف دق تافرشلاك بشخلا

 ةرظنملا ىف ام لكو .. تاتابنلا اهتطغ بشخلا نم تالظم اهقوفو

 نييمطافلا ءافلخلل اهزنتم تناك اهنأب كيهانو « رظنلا فقوتسي نيم

 مهتلود نابا ىف

 مهاقلتف « ةيشاحلا نم امهباكر ىف نمو هنباو نيدلا مجن لصو
 ةريبك ةعاق ىلا اولخدف « روخبلاو بايطألاب ةرظنملا ناملغ

 مل ةعاس اوسلج .. مهلاجر نم ةصاخلا"ضعب مهعمو « ةحارتسالل
 هاري دق امو « رافسألاب قلعتملا ماعلا ريغ ثيدحلا نم اهيف ردي

 ركذ اعبط ثيدحلا للختو . ةحارلا وأ بعتلا نم هقيرط ىف رفاسملا
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 ىف ةدايسلا باحصأ دئموي اوناك نيذلا « نييبيلصلا » جنرفالا

 اهندم نم ريثكو نيطسلفو ابروس ىحاون
 هلوانتف ءاشعلا ةدئام تدعأ دقو « بيغملا ىلا سمشلا تلام مث

 نم اوغرف املف . نيدلا سمش مهيفو « ةصاخلا نم ةفئاط امهعم

 اوكرتو « ةرظنملا ىف هشارف ىلا مهنم لك ةصاخلا فرصنا ماعطلا

 رصم ىلا تأب مل نيدلا مجن نا مهملعل « ةدح ىلع هنباو نيدلا مجن

 نيدلا حالص ىلا هب ىضفي نأ ديري ماه رمأل الا
 « ةمخضلا عومشلاب ترينأ ةفرغ ىف هناب نيدلا محن ىلتخا

 فى نيدلا مجن ىأر دقو 5 لاطرأ ةدع اهنم ضعبلا ةنز غلبت ىتلا

 حالصب الخ نآ امو . ماشلا قشمد ىف هلثم رب مل ام ةرهاقلا روصق

 دقو « هيدب نيب سلجب نأ هيلا راشأو ةداسو ىلع أكتا ىتح نيدلا

 ذنم اهب كسمأ ةبوبنا نيدلا مجن دي ىفو .. مونلا سبالمب اففخت

 هبايث لدب نأ

 نم هتبأر ام فسوبي اب ىنرس » : نيدلا مجن لاق اسلج املف
 وهو اريثك همرتحت ال كتبأر ىننكلو « لجرلا اذه دنع كتلزنم

 « اكلمو ةفيلخ هسفن ىرب
 .ىري نأ ىبأ اب كيفك له » : لاقو نيدلا حالص كحضف

 « .. انعينصو '.. انريسآ هنا ملعن نحنو كلذك هسفن

 « دعب انل متي مل رمألا نكلو » : الماق همالك نيدلا مجن عطقف

 كارأ ىننا ىلع .. ةيراجلا تاداعلا ةاعارمو ةلماجملا نم ررض الف
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 نم كيتأي ام مغر هراصنأو هلاجر بضغ رذحت ىرخألا ةهلا نم
 « 7 ىسابعلا ةفيلخلل ةوعدلاو ةعيبلا رمأ ىف نيدلا رون ندل

 : « 7 ىبأ اي كلذ فيكو » : نيدلا حالص لاق

 ةفيلخلل وعدت نأ ماع ذنم مكيلا بتكت ملأ » : نيدلا مجن لاق

 « ؟ ريخأتلا اذه اذاملف .. ةرهاقلا ربانم ىلع ىسايعلا

 ,مث .. هايحم ىلع مامتهالا رهظ دقو .. ةظلل نيدلا حالص قرطأف

 ىلع ىنبتاعت مث ةلماجملا ىلا ىنوعدت » : لاقو هيبأ ىلا هرصب عقر
 .نييسابعلا ةدايس نالعا الا ةوعدلا كلت تسيلو . ةوعدلا ريخآت

 نم نوكي ام كيلع ىفخي الو . نييمطافلا ةلود طوقسو رصم ىلع
 نم انمهي ىذلا امو . نيكسملا ةفيلخلا اذه سمن ىف كلذ ريثأت

 عومسملا توصلاو ةذفانلا ةملكلا اهيف انل نوكي نأ ريغ رصم
 باقلأب حرفي باشلا ةفيلخلا اذه كرتنلو + بولطملا حبرلاو

 انتدايس نالعا نا .. ردقلا هب ىتأي ام ىرن ىتح مهتالماجمو ءافلخلا

 «ةدؤتلا بحت كنا كب ىدهعو .. انئش ىتم روسيم رمأ رصم ىلع

 « كلذ ىف حلي نيدلا رون نكلو « ىنباي معن » : نيدلا مجن لاق

 ربانم ىلع هل وعدي نأ هللاب دجنتسملا ىسابعلا ةفيلخلا دعو دقو
 بتكف « هئطبتسي هيلا ةفيلخلا ثعب ةوعدلا ترخآت املف . رصم

 ىندفوأ دقو . كلذ ىلع هيف كثحتسي اباطخ كيلا نيدلا رون

 ةبوبنألا هيلا عفدو « هباتك وه اذهو ةلاسرلا هذه كغيلبتل

 ناعمالا نم رثكأو اهأرق ةفافل اهنم جرخأو نيذلا حالص اهلوانتف
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 : ةوعدلا نالعا ىلع ضيرحتلا دعب هلوق اميسالو « اهاوحف ىف
 ةبقنملاو ةليلخلا ةليضفلا هذهب ىظحتل هيلا ةردابلا بحت رمأ اذهو »

 تقولا ماماو اميسال . توفلا روضحو توملا موجه لبق ةليبنلا
 « هتينمأ مهأ نم هدنع وهو هتيلكب كلذ ىلا علطتم

 بقري هوبأو « باتكلا كلذ ىف رظنلا نيدلا حالص لاطأو

 : لاقف هرطاخ ىف ام كردأ دقو « رييغتلا نم ههجو ىف ودبي ام

 « ؟ هب كسفن كثدحت ىذلا ام ..# فسوب اي كلاب ام »

 « ىديساي هلهجت ال رمأب ىسفت ىتثدحت » : نيدلا حالص لاق
 لمه .. ةيسابعلا ةوعدلا نالعا نم دبال » : نيدلا مجن لاق

 « ؟ كيلع بعص كلذ

 رخآ ارمأ لهاجتت كارأ ىننكلو .. الك » : نيدلا حالص لاق

 » هرمضأ

 نيدلارون رمأ ىف ركفت كنا .. كدارم تمهف » : نيدلا مجن لاق

 ةقحلم رصم نوكت نييسابعلل دجاسملا ىف ةوعدلا تنلعأ اذا لهو

 « 7.. مأ نيدلا رونل ةعبات ماشلاب

 :الئاق هيبأ مالك متأو هانيع تعلو نيدلا حالص ريراسأ تقربأف

 « 7 هدحو نيدلا حالصل مأ »

 « هيف ةدؤتلا نم دبال ارمأ لجعتت كنا » : لاقو هوبأ مستباف

 « ةوعدلا نآلا انمهي امنا

 كنكلو « اهرمأ ىف رظنتسف ةوعدلا امأ » : نيدلا حالص لاق
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 « رخآلا هجولا نم كيأر ىل حضوت مل
 « ؟ وه امو » : نيدلا مجن لاق

 نم هعمست نأ ديرت كنكلو هملعت تنا » : نيدلا حالص لاق

 ىفيسب اهنوئش تمظنو رصم رمأ تركبد دق ىنا : عمساف ىمف
 هرصق ىف سلاج نيدلا رونو .. ىلبق نم ىثمع فيسبو ىرييدتو
 نأ لدعلا نم لهف . نوريثك هكيلاممو ةعساو هتكلممو « قشمدب

 ىذلا ام + هداوق وأ همدخ نم نحن ىقبنو اضيأ هل رصم نوكت

 نم انسل نحن + هلامب انعاتبا له ..# انع نيدلا رون هب زاتمب
 .. ىنودب اهعاضخا هيلع ليحتسي رصم هذهو .. داوق اننا هكيلامم

 رصم بحاص انأ نوكأ نأ طرشب الا ىسابعلا ةفيلخلل عيابأ ال انأف
 « .. نيدلا رون سيلو

 « مامتهالا عم هنيبج ىلع بضغلا رهظ ىتح همالك متأ نأ امو
 : لاقو نيدلا مجن مستباف .كلذ ىف هيأر ىريل هيبأ هجو ىف سرفتو

 .. اهل لهأ تنأو . ةدايسلا بلطت كنا فسوب اب كيف كروب »

 « باتك لجأ لكل نكلو
 اقح ىل ىرت الأ . كيأر ملعأ نأ بحأ » : نيدلا حالص لاق

 « : لوقأ امين
 اهطشع هتيحلب ثبعو « فافختسا كحض نيدلا رون كحضف

 ةدعاق ىه كلت .. ةوقلل ىنباي قحلا نا » : لاق مث هعباصأب

 دلبلا اذه نم جرخن نأ انيلع بجول الاو .. ةسايسلا باحصأ

 نيدلا حالص
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 نيدلا رون كباتألاب دجنتسا امنا هبحاص نأل هلهأل هكرتتو

 «نيدلا دسأ كمعب هدجنأف هيلع درمت هتصاخنم لجر ىلع هرصنيل

 نم غارفلا دعب رصم نم اجرخت نأ امكل ىغبني ناكو هعم تنأو

 كؤاقبف .. مكعينص ىلع رجألا نم هناقحتست ام ملستو ةمهملا كلت

 هدعت امئاو . عشج كمساب وأ نيدلا رون مساب ناك ءاوس انه

 ىه كلت .. ىنباي ةوقلا وه قحلاف « هذيفنت عيطتست تنك اذا اح

 « نيحتافلا ةعيرش

 حالص اهعم وقي مل ةجرد ىلا ةيوق نيدلا مجن ةجح تناكو
 ديريو دلبلا ىف اعماط ناك هنكل .. محفي داكو عافدلا ىلع نيدلا

 وهو ضهنف .. ديري ام قيقحتل تناك ةليسو ةبأب عرذتي نأ
 رظني وهو هبراش لتف ىف ذخأ مث ةريغصلا هتمامع حالصاب لغاشتب
 ةنولم اروص لمأتيو « اهيف اناك ىتلا ةفرغلا ناردج دحأ ىلا

 فر ةروص لك باجبو . لبق نم اهدهشي مل كانه ةموسرم

 ىأرف « روصلا ىف سرفتو رادجلا وحن مدقتف . بهذم فيطل

 ةلودلا ءارعش نم مه اذاو . اهبحاص مسا ةروص لك تحت

 ركذتو . مهدجم مايأ ىف ءافلخلا ىلع نودفي اوناك نيذلا ةيمطافلا

 ىنب نيح هنا : ىمطافلا هللا ماكحأب رمآلا ةفيلخلا نع هعمس اثيدح

 رعاش لك اهناردج ىلع ءارعشلا روئتص شبحلا ةكرب ةرظنم

 تشقن .. هحدم ىف ةديصق ذئموي مهنم دحاو لك مظنو « هدلبو

 هفر مهنم لك ةروص باجبو . ةروصلا ىف رعاشلا سأر دنع
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 فر لك ىلع عضوي نأ رمأ راعشألا أرقو رمآلا لخد املف . بهذم

 ذخأيو رعاش لك لخدي نأو ارانيد نوسمخ اهيف ةموتخم ةرص
 0 ديسرع

 ى قراغ وهو ةروصلا كلت دنع ةهينه نيدلا حالص فقو
 نوكيام ىريل تكسف « هرطاخ ىف لوجب, ام هوبأ كردأف « سجاوهلا

 « شارفلا ىلا باهذلاب مهي هنا رهظأ مث ضوهنلاب لغاشتو « هنم

 . بلطلا ىلع هوبأ هقفاوي نأ لبق مونلا عيطتسيال نيدلا حالصو

 ىلا اناعد ةفيلخلا اذه نا .. هاتبأ اب لهمت » : لاقو هيلا تفتلاف

 نيدلا رون اولسار مهسفنأ ةرهاقلا لهأو « جنرفالا ىلع هترصن

 دسأ ىمع ميقي نأ ىلع اوقفاوو « اعاطقا رصم دالب ثلث هل اولذبو

 هتمهم ىفش نأ ال .. اضيأ هلاجرو وه عاطقالا هلو مهدنع نيدلا

 .. دعو امب فن ملو رواش هريزو ثكت مث « لوقت امك فرصنيو
 نيدلا رونل نكي مل هلتقأ مل ولو . وجلا انل افصف ىدييب انأ هتلتقف

 « .. الو عاطقا

 خيشلا ةجهلب لاقو « هوحن ىثع وهو همالك نيدلا مجن عطقف

 ةزوح ىف لازت ال ةمينغ ىلع نيدلا رون مصاخت كنا » : روقولا

 نم اهجارخا دعب الا اهيلع امكتيب عزانتلا قحي الو « اهباحصأ

 ىلا نييمطافلا نم ةوعدلا لقنب الا نوكيال اذهو . مهتضبق

 « .. نآلا ىفكي اذهو . كلذ دعب ىرن مث نييسابعلا

 لوالا ءزجلا - 581 ىزيرقملا )١(
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 ىفتكاف « رحسلا ذوفن لثم هنبا ىلع ذوفن نيدلا مجنل ناكو

 ىلا ةجاح ىف كنظأ » : لوقي وهو لوكحتو هعمس اب نيدلا حالص
 ىلا لك بهذو شارفلا اوئيهي نأ مدخلا رمأو « « ىبأ اي مونلا

 هشارف

 تالا

 نسحلا وبأو دضاعلا

 جورخ دعب بهذلا ةعاق ىف هانكرت دقف دضاعلا ةفيلخلا امأ

 جرخ املف . نسمحلا وبأ الا هعم قبي ملو « هنباو نيدلا مجن

 هبايث هنع عزنيل سبالملا بحاصب ىتأي نأ بجاحلا رمأ « نايدركلا
 . لوخدلا ىف دحأل نذأبال نأو « ةحارلا ىلا ةجاح ىف هنأل هتيلحو
 نم اهيلع امو ةمامعلا عزن ىف لغتشاو سبالملا بحاص ىتأف

 تافيصولا تءاجو « اهب ةصاخ ةبلع ىف ةعطق لك عضوو « رهاوجلا

 تضبقناو هتنحس تريغت دقو « ةفيلخلا هسبليل رخآلا بوثلا نلمحب,

 هنانسأ اهل تكطصا ةدوربب رعشو « هانيع ترمحاو هريراسأ

 هيلا نسحلا وبأ ردابف . فوقولا عيطتسي دعي مل ىتح هاتبكو
 سحا هدب سمل املاح هنكلو . هنع فيفختلا ىف غلابو هدنسأف

 هجعزي نأ اشي مل هنكل .. ىمحلاب باصم ةفيلخلا نأ ملعف اهترارحب
 « ريرسلا ىلع هسفنب ىقلأ بايثلا ليدبت نم ةفيلخلا غرف الو
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 رعش  اذامب » : نسحلا وبأ هل لاقف .. ديدش فعضب سحأ دقو

 « ؟ نينمؤملا ريمأ ىالوم
 ق ىثمتن درببو ىلصمافم داعتراب رعشأ » : ةفيلخلا لاق

 ابأ اي هآ ..'ميضلا لمحتو مظكلا بقاوع نم الا هنظأ ال .. ىرهظ

 هينيع ىف عمدلا ألألت مث قنتخم توصب كلذ لاق « .. نسحلا

 باتك لجأ لكل » : لاقف هيلع نيوهتلا ىلا نسحلا وبأ ردابف
 « ةمزألا هذه لاوز نم دب الو . ىالوماب

 ةريرعشقلا هذهب ترعش » : ىمحلا ةدش نم ثهلي وهو لاقف

 ىوقأ فيك هآ .. ىدركلا اذه ءاقلل بكوملا اذه ىف تبكر ذنم

 عم انأو ؟ ةورثو ةدايس نم ىدب ىف ام ىنوبلس دقو مهلامتحا ىلع

 » مهب بحرأو مهفطالأو مهلماجأ نأ الا عيطتسأ ال كلذ

 هناك متمتي وهو اهيلع ضبق مث « هلمانأب هتيم نسحلا وبأ طشمف
 نم دبال » : لاقو ردصلا ةعسو ىوقتلا رهظيو ىلصي وأ وعدب
 ليل ىلصأ ىناف . انءاعد عماس هللا نا كش الو ىالوماي ربصلا

 « .. نيملاظلا ءالوثه نم كفصني نأ ىلاعت هيلا بلطأو راهن

 مل كناك ..7 نسحلا ابأ اي ربصلا ىتم ىلا » : ةفيلخلا لاقف
 « مالكلاب ىل مهتلماجم الا عمست ملو .. ىعم هولعف امب ملعت
 الا ةرامالا هذه نم ىل اوكرتي مل مهنا .. ةرامالاب ىتبطاخمو

 ناذآلا نينذؤمللا عنم دق اذه نيدلا حالص فسوي نا .. اهظفل
 ةاضق لزعو . انتلود ىف نولعفي اوناك امك «لمعلا ريخ ىلع ىح»
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 « هبهذم ىلع )١( ةيعفاش ةاضق ىتوو انتعيش نم مهنأل رصم
 .. ربصا ىل لوقتو .. ديدح نم ديب دالبلا قفارم ىلع ضبقو
 هقيرب ٌّصغو كلذ لاق « + ربصلا نيأ

 هتنحس ىف ودسال « هيوافمل جازملا ىوارفص نسملا وبأ ناكو

 رثأتيال هبلق لعل وأ « هبلق ىف اهريثأت نم غلب امهم تارثأتلا نم ءىش
 حرف وأ بضغ نم ءاشي اب رهاظتلا عيطتسي وه وأ « هديرب امم الا

 عمس املف .. ىقيقح رثأت نع اجتان كلذ نوكي نأ ريغب نزح وأ
 كل لوقأ لازأ ال » : لاقو مامتهالا رهظأو حنحنت ةفيلخلا لوق

 وهو رمألا اذه ليبس ىف ىسفن لذاب ىناف ىتلع دمتعا . ربصا

 ىو انتعيش ةعيشلاو انتلود ةلودلا تسيلأ . كمهي امك ىنمهب

 لعاف ىنأب قث .. هللا حمس ال ..# انتوم اهتوم ىفو « انتايح اهتايح
 ..ليصافتلا كل تركذل كيلع لاقثالا نم ىفوخ الولو؛ « ديرت ام

 .. تئش اذا كشارف ىلا ضماف ةحارلا ىلا ةجاح ىف نآلا كنكلو

 « ؟ ىالوم ىلع هصقي وهو سيلجلا فيرشلا ىلع ربخلا صقأسو
 ىنا .. لعفا » : ةنوخسلاو ةريرعشقلا نم لملمتي وهو لاقف

 ىلع نسحلا وبأ هناعأف ضهنو كلذ لاق « ءاسنلا راد ىلا بهاذ

 ةفحم ىلع هلمح ىلع اونواعتف نايصخلا ضعب ىتأو .. ضوهنلا

 انأ » : لاقو نسحلا وبأ هعدوف « ءاسنلا راد ىلا ىدؤي زيلهد ىف

 قحلي مث كرسي ام هيلع صقأ سيلجلا فيرشلا ىلا كرمأب بهاذ
 ىناثلا ءزجلا ب  ؟د ةرضاحملا ندسح )١(
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 « ءاسنلا راد ىلا كب وه

 .. لعفا نأ : ةفيلخلا راشأف

 ةعاق ىلا ىدوؤي هنكل « هسفنب اًئاق ارصق ءاسنلا راد تناكو

 ريغ دهع نم مهسيئر ناكو « نايصخلا نم سرحلا هيلع صاخ باب
 نيدلا حالص بضغأ المع ىتأف « ةفالخلا نمتؤؤم ىمسي ايصخ ديعب

 هلاجر دحأ شوقارق نيدلا ءاهب ىثاوطلا هناكم لعجو « هلتقف

 نيصلخملا

 ىثمف « ةفحملا نم هولزنأ رادلا كلت ىف دضاعلا راص املاحو

 ىلا باهذلا بلطي هنونظي مهو « ناملغلا ضعب ىلع أكوتي وهو

 ةرجح ىلا هوذخأب نأ مهيلا ريشي وه اذاف .. هئاسن ىدحا ةرحح

 دضاعلا حاتري ةمزاح ةلقاع ةأرما تناكو « كلملا ةديس هتخأ

 سحأ لاحلا كلت ىف وهو هنأك .. اهئارآب سنأتسيو اهثيدحل

 اهيأر ىلا هتجاحب

 دنا اد

 كلملا ةديس

 رثاس نع ةدرفنم ىهو « اهتفرغ ىلا ىدؤي قاور ىف هب اوراسف

 هلابقتسال تجرخ « مداق هنأ ةديسلا غلب الو .. رصقلا فرغ

00091 



<6 

 دعقم ىلع سلجف « اهتفرغ ىلا لوخدلا ىلع هنتاعأو « هب تبكحرو

 ىحور ؟وكشي مكم ؟نينمؤملاريمأ ىخأ لاب ام » : هل لوقت ىهو
 « هادف

 قرصا 55 ةريرعشقو ةدورب نم وكشأ » : دضاعلا لاق

 « انريغ ةفرغلا هذه ىف ىقبيال نأو ةنيكسلا بحأ ىناف .. مدخلا

 « ةماقلا ةليوط « ةقلخلا ةليمج كلملا ةديس تناكو .. تلعفف

 فى ترظن اذا .. رظنملا ةباذج « رعشلا ةيبهذ « هجولا ةحوبص

 اهيخأ نم ربكأ ىهو . اهينيع ىف ىتاجنت ةبيهب ترعش اههجو
 رمعلا نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف تناك دقف ..نينس عضبب ةفيلخلا

 اهديب هقنع تقوطو « ريرسلا ىلع هبناجب تسلج هب تلخ املف
 . ىذأ لك نم هللا هامح + وكشي مم + ىخأ لاب ام » : لوقت ىهو

 6» اعيمج سانلا لتعا نينمؤملا ريمأ لتعأ اذا

 وكشأ » : لوقي وهو ءادعصلا سفنتو اهفتك ىلا هسأر دنسأف

 اذه ىف ةيقيقحلا ةلعلا نكل .. ىنباتنت ىمح نم رهاظلا بسح

 « ىمحلا ةدش نم هدب ىخرأ مث . هردص ىلا راشأو « .. باقلا

 #6 بيبطلا كل وعدآ له» : تلاقف ةرارحلا ةديدش اهتأرف اهتسحف

 . ةليللا فرصنتس ىمحلا هذه نا .. الك » : دضاعلا لاق

 « هيعداف داركألا كئلوأ نم ىنذقني ابيبط نيفرعت تنك اذا نكلو

 دنهلا ىف ابيبط تفرع ول » : تلاقو هحزامت اهنا ترهظأف

 « .. نكلو « ىسفنب هيلا تبهذل كيفشي هنا تملعو
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 دمف « هتمامع تعقوف .. هرظنب اهبتاعيل اهفتك نع هسأر عفرف

 .كنا » : لاقف هسأر ىلع اهتعضوو ىه اهتلوانتف اهلوانتيل هدب
 ىدارم ىلا ىهبتنت نأ نم نطفأ كنا .. كلملا ةديساب نيلهاجتت

 « بيبطلاب
 رمألا ىرأ ال انأف كدارم تمهف ىنا به » : تلاقو تكحضف

 6 جرفلا نم دبال ربصا .. دحلا اذه ىلا مامتهالا بجوتسي

 اههجو وحن هينيع لوّتح مث اهفتك ىلع هسأر قلم وهو دهنتف
 نبا الا رمألا اذه ىف ىنفعسي نم ىلاجر نيب دجأ مل » : لاقو

 هدهج لذاب هنا ىل دككأ دقو .. رويغ ىقت هناف « نسحلا ابأ انمع

 « ليبسلا اذه ىف

 ىف رهظت ةتغبلا تداكو « تلفجأ نسحلا ىبأ مسا تعمس املف

 .قلتسم وهو دضاعلا هبنتا ولو . دلجتلا ىلا ردابت مل ول اههجو
 .مسالا كلذ تعمس املاح اهبلق تابرض عراستب رعشل اهردص ىلع

 : تلاقو تدلجتف ىه امأ . هسفت رمأ نم لغش ىف ناك هنكل
 « + كلذ كل دككأ فيك >

 فيرشلل هليصفت ركذيسو مويلا ىل هدكأ » : دضاعلا لاق
 « .. ليلق دعب ءاج ىتم كلذ انيلع صقي وهو « سيلجلا

 ردكلا نابو « + لجرلا اذه قدصت له » : كلملا ةديس تلاق

 اهينيع ىف
 ,صلخم بحم لجر هنا ..» هقدصأ ال فيك » : دضاعلا لاق
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 « انتلود ىلع هتريغ نيملعت تنأو « انتبارق ىوذ نمو

 قفانم هنا » : لوقي اهلاح ناسلو « تتكسو اهسأر تزهف

 « باذك

 « طوبهلا ف تذخأ ىمحلا نأل هسلاجم ىف دضاعلا لدتعاف

 ىمحلا ىرأ » : لوقي وهو هتخأ دي ىلع ضبقو هتميزع تدتشاو'
 نلفغلا ةئيس كلملا ةديساب تنا  كلذك سيلأ « ىنع اهتأطو فخت

 ءانبأ نم هناف .. ليلد وأ ببس ريغل هانفرع ذنم لجرلا اذهب

 نم هنكلو . اندج هللا نيدل ظفاحلا دافحأ نم سيل هنا معن .. انمع
 « .. انمامعأ نم وهف هللا ماكحأب رمآلا دافحأ

 تلغاشتو « ءاشت ام نكيلف .. نسح » : كلملا ةديس تلاق

 اههحو ىف بضغلا نابو « اهلمانأ نيب اهلتفت ةيبهذلا اهتريفض فرطب.

 هنيهركت كنا + هركذ نم كبضغي ىذلا امو » : دضاعلا لاقف

 هنأ .. كب قلعتلا الا هنم عمسأ مل . كلذ سكعب وهو ببس الب
 « كاضر ليبس ى ىنافتن.

 .. هلاثمأ نم هللا رثكأ » : تلاقو بتاعلا رظن ارزش هيلا ترظنف

 « ىضرلا اذه سمتلأ ال ىنا

 نبا وهو ضفرلاب كسمتلا ىلا انب ةجاحال » : دضاعلا لاق
 « انمع

 ىلا هباستنا قدص انل دكرتب نمو » : باترملا توصب تلاقف

 نقحتسإل هنا هنم انعد .. هسفنل هتداهش ريغ ليلد هدنع سيل ؟ رمآلا
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 « مامتهالا اذه

 متي نآ دارآو « مكحلا اذهب هنيملظن كنا » : دضاعلا لاق

 كلملا ةديس تملعف « فقوو لخد دق ناملغلا دحأب اذاف همالك
 « ؟ كءارو ام » : تلاقف ربخب تآ هنا

 لوثملا بلطي رصقلا بابب سيلجلا فيرشلا نا » : مالغلا لاق

 شوقارق نيدلا ءاهب ىثاوطلاو .. نينمولا ريمأ انالوم ىدد نيد

 ا ةعلمتا
 هلهوت ةحارب رعشي ناك اذا هتلأسو ةفيلخلا ىلا تتفتلاف

 « تأيلف ةحارب رعشأ ىنا » : لاقف سيلجلا فيرشلا ةسلاجمل

 نا هل لقو ىثاوطلا ىلا ضما » : تلاقو مالغلا ىلا تتفتلاف

 نم هعنمي الف سيلجلا فيرشلا ىري نأ ديزي انه نينمؤملا ريمآ
 « لوخدلا

 ةلماعم نم اهيخأ ءايتساب كلملا ةديس تسحأو .. مالغلا ىضمف

 وهو « سيلجلا ءاج ليلق دعبو . تلهاجت اهنكلو « نيدلا ءاهب
 وهو هثدحيو هسناؤيو ةفيلخلا سلاج» نسلا ىف نعاط خيش
 هرارسأ عدوتسم

 ملو . هيدي نيب سولجلاب هرمأو هل شه ةفيلخلا هآر املف
 نم هتيّؤر تدوعت دقو « نيبرقملا نم هنأل هنع كلملا ةديس بجتحت

 قوف زخلا نم فرطمب فافتلالاو اهرعش ةيطغتب تفتكاف « اهرغص

 اهيخأ ريرس بناجب ىسرك ىلع تسلجو « اهباوثأ
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 كردأف « هب ءاج امع ماهفتسا ةرظن سيلجلا ىلا رظنف ةفيلخلا امأ

 نم ىنغلب دقف .. ىالوم ةحص نع لاؤسلل تئج » : لاقف هضرغ

 ءوسب هللا كباصأ ال .. ىمحب تبصأ كنا نسحلا ىبأ فيرشلا

 « كادف انحاورأو

 كئاعدب ىنا » : لاقو « سيلجلا ةرابع فطلتسا دقو مستباف

 تبهذ دق .. ىدب سج . سأب لك ىنع لاز دق كتين نسحو
 6« ] كلذ ريغ هب انتئج ىذلا ام .. ىمحلا

 نأل عنتقي مل ناو « عانتقالا ةراشا هينيعب راشأو هدب سجف
 « كلذ ىلع هللا دمحن » : لاقو « ةعفترم لازت ال تناك ىمحلا

 « + هب انتئج ىذلا ام لق » : ةفيلخلا لاقف '

 متكي هنا ههجو حمالم ىف رهظو « هللا ءاش نا اريخ » : لاق

 كلملا ةديس ىدي نيب هركذ نسحتسي ال ائيش
 عنب ىدوجو ناك اذا » : تلاقو تضهنف كلذ تكردأاف

 « ةجراخ ىناف مالكلا نم سيلجلا
 متكي نمم تسل .. ىسلجا » : لاقو اهبوثب اهوخأ كسمأف

 « ؟ هب تئج ىذلا ام لق هامع اي ملكت .. مهنع

 لك لوقأ نأ نذأت له .. لاب ىذ رمأب تئج ىنا »: لاق

 « + ءىش

 وبأ هيلع كعلطأ ىذلا ام .. فخت ال .. لق » : ةفيلخلا لاق

 6« + رويغ بحم هنا + انتحلصم ليبس ىف هيعاسم نم نسحلا
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 ىلع ةريغلا ديدش نسحلا ابأ نا ىديساي تبصأ » : لاق
 « ميقملا ودعلا اذه نم انذاقنا ف عاس وهو نينموملا ريمأ بصنم

 لهف . هليصفتب دعو هنكل كلذ لوقي هتعمس » : ةفيلخلا لاق

 « + كل هلكصخ

 « ىنبجعأ اليصفت هلكصف » : لاق

 « + وه امو » : لاقو ةفهلب سيلجلا وحن ةفيلخلا هكجوتف
2 

 نوشاشحلا

 نأ رذاحب هنأك هقنعب لواطتيو هتوص ضفخب وهو سيلجلا لاق

 بلطي ىتلا ةدقعلا نا ىالوماي نسحلا وبأ ىري » : دحأ هعمسي

 نم انصلخت بهذ اذاف . اذه نيدلا حالص فسوبي ىه امنا اهلح

 « هنم انذاقنا ىف ىعسي نسحلا وبأو .. رورشلا هذه لك

 « + انذقني فيكو » : دضاعلا لاقف

 . هلتقي هنا ىنعي حبذلا ةراشا هقنع ىلع هفكب سيلجلا راشأف

 ل لاقو ةفيلخلا هجو ىف بارغتسالا نابخ

 ايلا هدي دمي نأ سجن نم اهلك

 لجرلا اذه لتقيس هنا .. هتطخ هذه تسيل » : سيلجلا لاق

 « لتاقلا فرعي نأ نودب
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 6« + كلذ نكمي فيكو » : ةفيلخلا لاق

 وأ ةينطابلا ةعامج ىالوم فرعي الأ » : سيلجلا لاق
 « .. ةيليعامسالا

 مهب عمسأ معن » : لاقو مسالا كلذ عامس دنع دضاعلا لفجأف

 « انراصنأ نم مهنا عمسأو

 مهلغش موق نآلا مهنكلو « انتعيش نم مهلصأ » : سيلجلا لاق

 4 لاثلا

 . طقف مويلا مهن نأش اذه سيل » : لاقو همالك ةفيلخلا

 ثمل اتق مهنا ىل لقت ملأ .. ةرم ريغ مهلاعفأ نع ىنتثدح كنأ

 مهسيئر ناكو . هللا ماكحأب رمآلا ريزو شويجلا ريمأ لضفالا

 هاش كلم ريزو كلملا ماظن اولتق مهو . مارهب ىعدي ذئموي

 « + هريغ اولتقو ىقوجلسلا

 اذه .. مهريغ نيريثك اولتقو ىديساي معن » : سيلجلا لاق
 « مهلغش وه

 « ؟ مه نيأو « نآلا مهميعز وه نم » : دضاعلا لاقف

 ,نب نسحلا عابتأ نم ىديساي مهلصأ نا » : سيلجلا لاق
 نم ىأ # هللا همحر # هللا رمأب مكاحلا كدج نمز ىف حابصلا

 .تومالأ ةعلق ىف اذه نسح ماقأف . ةنس نيسمخو ةئام نم رثكأ

 توملا نوفاخبال نيذلا نييئادفلا نم ةيعمج فكأو . نيوزق برق

 هنولو انتي ردخم راقع ىلا ةبسن نيشاشحلا وأ ةيشيشحلاب نوفرعيو
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 .سراف دالب ىف نوريثك ءامعز مهيلع ىلاوتو . ةشيشحلا هنومسي
 ميقي « نانس نيدلا دشار هل لاقي نآلا مهميعزو . ماشلاو قارعلاو
 هدنعو عالقلاب كانه مصتعي « بلح لامعأ نم قامسلا لبج ىف

 .كلم لتقب مهدحأ رمأ اذا . توملا ىتح هنوعيطي نوبرجم لاجر

 . تركذ امك نيريثك اولتق دقو . الاح ةعاطلا ىلا رداب ناطلس وأ

 ىلا رظنلاب اذه نانس عم ةيصخش ةقادص نسحلا ىبأ فيرشللو

 اذه لتقي الجر ثعبي نأب رمأ اذاف ةلاد هيلع هلو « فيرشلا هيسن

 : © .. لعف لجرلا
 + لاقو « بارغتسالا هطلاخي دضاعلا ىنيع ىف رورسلا نابف

 .فيكو ..9 ركسعملا اذه نم وجني نأ لتاقلا عيطتسي فيكو »

 « ملعت امك ليقارعو دودس هضرتعت ىذلا اذه هلمعب موقي

 .سالمب ةداع نوركنتي نييئادفلا ءالؤه نا » : سيلجلا لاق

 « صرفلا نوبقرتي انمز مدخلاب نوطلتخيو « مدخلا وأ سايسلا
 دعب مهبيصي اذام مهمهيال مث .. . مهضرغ رغ اوققح ةصرف تحنس اذاف

 ةايح ليبسلا اذه ىف لتقلا نوري مهنأل توملاب نولابي الو « كلذ

 « .. ةديعس

 . باجعالا ىف هابا اهتكراشم سمتلب هتخأ ىلا ةفيلخلا تفتلاف
 هفيرشلا اذه مامتها تيأرأ » : اهل لاقف « ركفت ةقرطم اهآرف

 6« + انتحلصس

 .. بحت ملو « ةتكاس تلظف
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 اذه رشابي ىتم كربخأ له » : لاقو « سيلجلا ىلا تفتلاف
 ©« 7 لمعلا“

 ق كابترالا نابو حنحنتو لعسو هفنأ كحب خيشلا لغاشتف

 ىوطني ام اهتفي ملف كلملا ةديس امأ . هل ةفيلخلا هبتني ملف هينيع

 اذاف اهعمسب خيصتو رظنلا سلتخت تذخأف « تاكرحلا كلت تحن"

 ©« ادحاو اطرش لمعلا اذه ىلع طرتشي ىالوماي هنا » : لوقي وه.

 « .. ىتخأب جاوزلا ىنعي هنظأ ؟ وه امو » : ةفيلخلا لاق

 تلوح اهنكل « ءىجافملا حيرصتلا اذه دنع كلملا ةديس تافجأف

 روص اهيف « ةعيدب ناولأب ةزرطم طئاحلاب ةقلعم ةراتس ىلا اههجو
 ضعب ىف سرفتت اهنا ترهظأو « راصبألاب ذخأت راجشألاو رويطلا
 اهروص

 .. ملعي ىالوم .. نكلو ىل كلذ ركذي مل » : لاقف سيلجلا امأ

 يسرا ايار رتل ا ل ابأ نأ
 6« 29 انس دهعلا ةبالول نيحشرملا

 ةرابع ريثأت نم لا را ردا هر لا هج قا

 دهعلل ايلو نوكي نأ طرتشي هنظأ » : تلاقف اهجاوز نع اهيخأ

 « .. نينمؤملا ريمأ دعب

 :الئاق نسحلا ىبأ لواطت نع رذتعي هنأك ةعرسب فيرشلا باجأف

 ريمأ انالوم نأل هل ىنعم الو . نونجلا ليبق ليبق نم اذه هبلط نا

 لازيال ؛ ءوسب باصي نأ لبق انتوم لجعو هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا
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 هنكلو . ةلوهكلا دودح ىف نسحلا وبأو رمعلا لبتقم ىف اباش

 قدحي ام عم « ةقشملا كلت لمحت ىلع هسفنل ةيضرت كلذ طرتشي

 ذيفنت دعب ادحاو اموي ايح ىقبي له ىردي نمو .. رطخلا نم اهب
 « ؟ هتمهم

 «7؟ىدعب ةفالخلا دهع ىلو نوكي نأ طرتشي» : ةفيلخلا لاقف

 نأ وجريال لجرلا نا « نينموثلا ريمأ رمع هللا لاطأ » : لاق

 ىلع طقف دمعلا ةيالوب عتمتي نأ بحي هنكلو « مكحلا ىلوتي
 « رهظي ام

 مث « هينيع ىف رهاظ ددرتلاو هتركف لمعي وهو ةفيلخلا قرطأف
 « ؟ كيأر امو » : لاقو سيلجلا ىلا هرصب عفر

 ةبالولا هيلوي نأ ىرأ ىالوم ىل نذأ اذا » : سيلجلا لاق

 هلل دماحلا ىديس مكلجن ىلا هدعب نوكت نأ اهدقع ىف طرتشيو

 اذه نم انذاقنتا عاطتسا اذاف « ىقيقحلا دهعلا ىلو دواد ريمألا

 دق نوكي هناف نينموملا ريمأ ىالوم ىلا ذوفنلا ةداعاو ىدركلا

 هيضرت دهعلا ةيالو نوكتو « هاوس هعطتسي مل المع عاطتسا

 « هل ةيونعم

 نيدلا حالص -
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 ركفلا ةيرح

 نم اهل رهظو « لبقي نأ كشوأ اهاخأ نأ كلملا ةديس تظحالو

 نأ عيطتست ال ىهو « هب اهجوزي نأب ضار هنا هشدح لالخ

 روعشلا ىوس ببس ريغل اديدش اهرك ههركت ىه لب « هروصتت
 ىرت ال ةفصنم ىهو ةنايخلاو ثبخلا هيف روصتت اهناف .. ىتاذلا

 « كلذ بجوتسي المعلمعي مل هنأل لتقلا قحتس د نيدلا حالص نأ

 ةلطابلا بابسألا لاحتتا ىلع اهبالط لمحت ةدايسلا ةرعن ىه امناو

 هلدبتستو نيدلا حالص لتقت نأ ديرت » : تلاقو اهيخأ ىلا ترظنف

 « 9 اذه نسحلا ىبأب

 هتيمس هلتق عاطتسا اذا هنكل .. هلدبتسأ ال » : ةفيلخلا لاق

 « دهعلا ىلو

 « 9 كنبا دوادب لعفت اذامو » : كلملا ةديس تلاق

 « هدعب دهملل ايلو نوكي » : ةفيلخلا لاق
 صلختلا ديرت اذاملو + لمعلا اذه اذاملو » : كلملا ةديس تلاق

 ليبس ىف راطخألاو ماثآلا هذه لك بكترتو + نيدلا حالص نم

 ©« + لعف اذام .. هلتق

 « + هنيملعت ال كنأك « هلعف امع ىننيلأست » : ةفيلخلا لاق
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 لوقي نأ بحأ ىننكل هملعأ تنك امبر » : كلملا ةديس تلاق

 « هسفنب نينمؤملا ريمأ كلذ

 نم ىل قبب ملو « هسفنل ذوفنلا لك لعج هنا » : ةفيلخلا لاق

 « مسالا ريغ ةدايسلا

 نكي ملأ ؟ لبق نم كل ذوفنلا ناك لهو » : كلملا ةديس تلاق

 وأ نمرألا بناجألا نم مهلكو 9 ذوفنلا باحصأ مه ءارزولا

 « ..7 مهنيب قرفلا امف .. ىدرك اذهو « كارتألا

 « .. و .. لدبو ركيغو .. دبتسا هنكل » : ةفيلخلا لاقف

 « همالك متي ىتح ربصت ملف ناهربلاب هيلع تزاف اهنا تسحأف
 .سانلا نع ملاظملا عفر ىف دبتسا امناف دبتسا دق ناك اذا » : تلاقف

 كلذ لجأ نم له .. اهففخ وأ اهعفرف لمتحت ال بئارضلا تناك

 كلذ ىف نيعاسلا نا ؟ هلتقل دياكملا ديكتو هيلع سئاسدلا سدت

 بضغ نوريثيف « هتناكم ىلع لجرلا نودسحي ةطلسلا بالط مه
 اذه ةلزنم ةقيقح فرعب نأ ىخأ ءاش اذاو . هيلع نينموملا ريمأ

 . نيدلا رون هناطلس اهب اندجنتسا ىتلا ةقيرطلا ركذتيلف ىدركلا
 هذه )» : هيف لوقت نيدلا رون ىلا باتك عم انروعش لسرت ملأ

 « + نييبيلصلا نم نهذقنتل كب نثغتسي ىرصق ىف ىئاسن روعش
 فسوب اذه هيخأ نباو نيدلا دسأب كدجنأو بلطلا ىتبل لجرلاف

 نا 7 هذه نم لذأ ةقيرطب دئاق دجنتسي له .. نيدلا حالص

 كلذ تلاق « هنم اهتعطق ىتلا ةلصخلا كلت صقني لازيال ىرعش
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 ثيدحلا ىلا تداع مث . كلذ نم ققحتت اهنأك اهرئافض تسجو

 دالبلا ثلث هيطعن نأ نيدلا رونل انطرتشا دقف كلذ عمو » : تلاقف

 انيسن جنرفالا نم انوذقنأو اوتأ الو . هلاجر عاطقا ريغ اعاطقا

 دهشيو .. هولتقف مهلطاميو مهعفادي رواش كريزو راصو مهليمج
 . اذه رواش نم كل اصالخا دشأو ابلق نسحأ نيدلا حالص نا هللا

 « ةفالخلا نمتؤثم ىصخلا انعجشف ثداحلا اذه نم دفتسن مل اننكل

 . هنم ادسح هلاجرو نيدلا حالص ةضهانم ىلع « رادلا هذه متيق

 عم قفتا هنا 7 ةفالخلا نمتؤم لعف اذام ىخأو ىالوم ملعي الأ

 لتق ىلع مهعم دحتيل نييبيلصلا ةبتاكم ىلع نييرصملا نم ةعامج
 غلو ؟ ةلودلا ىلع وأ كيلع ةريغ كلذ لعف لهف . نيدلا حالص

 مهنأل هلتقمل رصقلا نايصخ بضغف « هلتقف نيدلا حالص ىلا هربخ

 لاجر اوضهانو املأ نوسمخ مهنم عمتجاف « هسنج نم دوس

 ىنشأال . هيف نحنو رصقلا اذه مامأ ناشيجلا ىقتلاو نيدلا حالص

 ىف سلج دقو ذئموي نينمؤملا ريمأ ىسنأ الو مويلا كلذ لوه
 تدتشاف .. نايصخلا عم هاوهو ةلتاقملا ىلع فرشي ةرظنملا

 « هلاجر ىلعو هيلع ةدئاعلا دوعت نأ نيدلا حالص فاخو مهمئازع

 ىلعو ةرظنملا ىلع لعتشملا طفنلا ريراوق اومري نأ نيطافنلا رمأف

 « ..و .. رصقلا

 حالص لاجر تعجش ىننكلو » : الئاق اهمالك ةفيلخلا عطقف

 ديبعلا بالكلاو مكنود : لوقي ةفالخلا ميعز تلسرأف نيدلا
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 نلزإ

 « طفنلا لاسرا نع اوعنتماف .. مكدالب نم مهوجرخا

 ىلع افوخ الا كلذ لقت مل كنكلو » : كلملا ةديس تلاق

 ,لكو.ةسامحب ملكشت كلملا ةديس تناكو « قيرحلا نم ةرظنملا

 .. اهانئيع تقربآو اهاتنجو تدروت دقو « اهعم ملكتت اهحراوج

 « ايحمالم تريغتو اهنول عقتما قيرحلا ىركذ ىلا تلصو املف

 برغتساف .. مالكلا نع تفقوتف ةنزحم ىركذب تئجوف اهنأكو

 اضيأ اهيلا رظني هآرف سيلجلا ىلا تفتلاو « ةأجف اهرينت اهوخأ

 كمالك نكي ملو » : ةلئاق مالكلا ىلا تداعو تدلجتف ىه امأ

 » .. مهفقوأ ىذلا هدحو

 « + كلذ فيكو » : ةفيلخلا لاق

 فى نأل .. نآلا عوضوملا اذه نم انعد » : كلملا ةديس تلاق

 « ةنيكسلاو ةحارلا ىلا جوحأ تناو .. كليو ىنووي ام هاركذ

 اهسأر ىلع اهباقن حالصاب تلغاشتو

 دقو « ىلع سأب الو ريخب ىنا » : لاقو هدي دضاعلا سجف

 « رخآلا ببسلا وه ام ىلوق . هلل دمحلاو ىمحلا تلاز

 « + لوقأ له » : كلملا ةديس تلاق

 ©« .. ىلوق » : ةفيلخلا لاق
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 لآ

 تاق

 رعشلا ةلصخ

 نم ةيبهذ رعشلا نم ةلصخ تجرخأو اهبيج ىلا اهدي تدمف
 «ةرعشلا اذه فرعت له » : لوقت ىهو هيلا اهتعفدو اهرعش نول

 اهتعطق ىتلا ةلصخلا ىه هذه .. كرعش وه » : لاقو لفجأف

 .. قشمد بحاص ىلا ىئاسن روعش ةلمج ىف اهتلسرأو كرعش نم
 « + كيلا تلصو فيكو + كتتأ نيأ نم

 هيف تبشن ىذلا مويلا كلذ ىف ىنتلصو » : كلملا ةديس تلاق

 ©« نيدلا حالص لاجرو انديبع نيب برحلا

 « + كلذ فيكو » : ةفيلخلا لاق

 نيدلا حالص نا نآلا تنأ تركذ دق » : كلملا ةديس تلاق

 ىلع ءىثش اهنم قلطني نأ لبق طفنلا ريراوق لاسرا نم هلاجر عنم

 اذه ىف نحنو اننا ملعأ ىتنكل عقاولا وع اذه نوكت دق .. رصقلا

 لاجر نم انيلع ىمارتت ماهسلاو « اعله فجترت انبولقو رصقلا

 ىترجح برق رادلا ىف تعقو ةلعتشم ةروراق تيأر «نيدلا حالص

 اوفالتي نأ مدخلاب تحصو ترعذف « تنأ نبأ نم ىردأ ال « هذه

 اديعب باشنلا ىمرب لاجرلا لاغتشال دحأ ىنعمسي ملف « اهرطخ

 « هسفن نم لغاشف مهنم لكرصقلا لهأو « كلذ ىف انأ امنيبو »
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 نإنإ

 بثو ماثللاب ههجو ىطغ دق نايصخلا بوثب اركنتم الجر تيأر ذا
 هتننظ ىننكلو ترعذف 55 اهلخد فيك ىردأ ال .. رادلا لخاد نم

 هوحن ىنبذجو ىديب كسمأ هتنأر نأ تثبل امف ىتدجن ىلا عرسأ
 ةيناث ىنكسمأو داعف .. هنم تصلختف « هعبتأ نأ ديري هنأك

 هذه ىف نكي ملو . ىب ريطيو ىنلمحي نأ ديري هنأك هيلا ىنبذجو
 نأل ىتوص عمسي ملف تثغتساو تحصف « ىناري دحأ ةفرغلا

 ناعأ رخآ لجر ءاج مث « ءاضفلا اذه تألم دق تناك ءاضوفلا

 « الاح امهعبتأ نأ ىكلا ناريشي امهو « ىباذتجا ىلع لوألا

 رظنملا كلذ ىتف رثأف هتقطنم نم هلتسا رجنخب امهدحأ ىنددهو
 لحناو ىباقت بهذ دقو ىرمأ ىلع بلغأ تدكو . ىاوق تراخو

 نم رهظي ىوحت بثو اباش تيأر ذا كلذ ىف انأ امنيبو . ىرعش
 كنيذ نيعيسم هنا تنقيأف نيدلا حالص لاجر نم هنا هسبالم
 هرجنخو « نيرابجلا ةحيص امهب حاص دق هب اذاو « ىتلع نيلجرلا
 ىناكرتو افاخ هايأر املف « اعيمج امهلتقي نأ كشوأو هدب ىف لولسم

 فطلب ىلا رظنو « دسألاك افقاو وه لظو .. رارفلا ىلا انكرو

 8تنأ نمو ..ملعأ ال » : تلق © لاذنألا كئلوأ مه نم » : لاقو

 لاجر نم ىنا .. ىتديساب ىفاخت ال » : لاقف « + ىنم ديرت اذامو

 نيلجرلا كنيذ تيأرو « رصقلا اذهل نيرصاحملا نيدلا حالص

 « ةفيلخلا ءاسن نم كنا تملع ىبهذلا كرعش تبأر نيحو كنابذعي

 له » : هتلأسف © تزف دق ىنا هللا دمحأو كذاقنا ىلا تردانف
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 هك

 « انيلع اطفت اوقلي مل مهنا ىل دكأف « ..# قارحالا نم سأب انيلع
 ىرخأ ةهج نم طفنلا اومر صوصللا ضعب نم كلذ ناك امناو

 «..ىنوفطتخيو رانلاب سانلا اولغشي نأ اودارأمهلعلو .مهل ضرغل

 « اهتنحس تريغت ةرابعلا هذه ىلا كلملا ةديس تلصو املو

 رثاتلا نم ثهلت ىهو اهقير تعلبو اهاتنجو تدروتو

 ةسامحلا نابقريو « اهمالك ناعمسي سيلجلاو ةفيلخلا ناكو

 دنع اهيلع أرط ىذلا ريغتلا اظحالو « اهايحم ىف ىلجتت تناك ىتلا

 املف . هتهج نم اهبلق جلاخي امل اهبتني ملو « باشلا كلذ ركذ
 كنا فرع فيكو ..7 باشلا اذه وه نم » : دضاعلا لاق تتكس

 بيرغ باش كفرعي فيك . برغ رمأل هنا ..+ ةفيلخلا ءاسن نم

 حالص لاجر نم كلذ عم اذهو ..# ةبجحتم الا نيجرخت ال تنأو

 « قحلا ىلوق .. نيدلا

 . نينمؤملا ريمأ اي ىنمهتت كنا » : ارزش هيلا رظنت ىهو تلاق
 هدب دمف ىنفرع فيك باشلا اذه تلأس دق .. كشلل ناكم الو

 هذه تسيلأ : لاقو ىلا اهعفدو ةلصخلا هذه جرخأو هبيج ىلإ

 « دحاو نولب امه اذاف ىسأر رعش نم اهاندأو كرعش نم

 « + هديب كسأر رعش ىسمل » : الئاق ةفيلخلا اهردتباف

 نم ةلصخلا ىندأ هنكلو ء هسملي مل » : كلملا ةديس تلاق

 هالولو « فرشو ىتايحب هل ةنيدم انأو مهتم ريغ باش هنا .. ىرعش

 اهنانسأ ىلع تركصو « .. نئاخلا كلذل ةسيرف تبهذل
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 ها/

 » ..9 وه نم قرعت ملأ » : ةفيلخلا لاق

 قى تهبتشا ىننكلو 5 انيقي هفرعأ مل » : كلملا ةديس تلاق

 ١ « هرمأ

 < .. ىلوق ..+ وه نم » : ةفيلخلا لاق

 ىنظ ءىطخب نأ ىثخأ ىنأل .. لوقأ ال » : كلملا ةديس تلاق

 اذه ىلع كتعلطأل كلذ الولو. . ءىرب لججل ىذألا ثروأف

 ملو « ةنس نم رثكأ نآلا هيلع ىضم دقو « مويلا كلذ نم ثداحلا

 « كرطاخ ىف كشلا ىقلأ الثل كل هركذأ

 مل اذال » : بضغلا ةدش نم هنول عقتما دقو دضاعلا حاصف

 لوط هنيمتكتو رمألا اذه لثم كبيصيأ .. نآلا ىتح ىنيربخت
 # لجرلا كلذ نينظت نم .. لمعلا اذه ىلع رساجت نم # ةدملا هذه
 « .. ىلوق

 لوقأ الو لقأ مل ىنا . ىخأ اي بضغت ال » : كلملا ةديس تلاق

 ىننكلو . هلل دمحلاو توجن دقو « ءايربألاب ةعيقولا فوخ نآلا

 تقربأ هتركذ املاحو « ىنذقنأ ىذلا مهشلا كلذ قح ىف ترصق

 اناقفخ قفخي اهبلق ىآرل اهردص اهوخأ صحفت ولو « اهانيع
 ىذلا مسا نيفرعت الأ » : لاقف « كلذ كردي مل هنكل . اعيرس

 « + وه نم ..؟ كذقنأ

 نأ عقوتأ تنكو همسا نع هلأسأ مل » : كلملا ةديس تلاق
 رهاظلاف « هئفاكتف عقاولا كيلع صقيو « ىلاتلا مويلا قى كيتأب
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 نامطا نأ دعبف وه امأ « هتيؤر نم نكمتأ مل انأو .. لعفي مل هنا
 وهو ةلصخلا هذه ىلا عفد رطخلا نم ىتاجن نم ققحتو ىلع
 اهل ةنايص .. كرعش نم ةلصخلا هذه ىتديساب ىذخ » : لوقي

 اهلسري نأ ةفيلخلاب ردجي نكي ملو . اهيقحتسم ريغ اهسمي نأ نم
 ملو قربلا ةعرس اعرسم فرصناو كلذ لاق « ةثاغتسالل ةليسو
 « نيحلا كلذ ذنم هارأ دعأ

 ترآ

 ؟نيمهبت نم

 قى هفعض ىو « قنحلا ةدش نم ىلغي ةفيلخلا ردص ذخأف

 ىلع ضبقو « ةعرس ضوهنلا نع كلامتي ملو .. مويلا كلذ
 اهلباقيو اهيف سرفتي لعجو « كلملا ةديس دي نم اهبذتجاو ةلصخلا
 سيلجلا ىلا تفتلاف « هنع فلتخت ال ىه اذاف .. رعشلا رئاسب

 مهعمو ىرصق ءابرغلا لخدي فيك ..# هامعاي ىرت اذام » : لاقو

 ةثاغتسالا ىف تعرست ىنأل بنذملا انأ .. هآ نكلو .. ىئاسن روعش

 تلصو فيك نكلو .. قشمد بحاص ىلا ىئاسن روعش تلسرأف

 فرع ىتح اهب ظفتحا فيكو « باشلا اذه ىلا ةلصخلا هذه

 « ىردأ تسل ..+ اهتيحاص

 ىأر املف « ةشهدلا هتذخأ دقو ىريو عمس, سيلجلا ناكو
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 لكل .. ىديساي كنع ففخ » : لاق هرثأت ةدشو ةفيلخلا بضغ

 ىدركلا كلذ ىلا ةلصخلا هذه لوصو ببس انمهي الو ببس ءىث

 ىتالوم فاطتخا دارأ ىذلا ركنتملا لجرلا ةفرعم انمهي ام ردقب

 « + كلذ ىلع رسجب نم .. كلملا ةديس

 نم .. ىلوق .. ىلوق » : لاقو هتخأ ىلا دضاعلا تفتلاف

 ىرصق لوخد ىلع رساحت ىذلا لذنلا كلذ وه نم + نيمهتت
 هانيع ترمحا دقو ثهلي وهو كلذ لاق « .. ىتمرح قرخو

 هاوق لالحناب سحأ دقو هدعقم ىلا عجرو « اهيلا ةلصخلا عجرأو

 لوقتو هنيبج حسمتو هنع ففخت تذخأو هوحن هتخأ تمدقتف

 ىذلا لجرلا مسا ركذأ ال نأ ىل حمسا .. ىخأ اب بضغت ال » : هل

 نا ةقثاو انو . مثا نظلا ضعبو « نظلا درجمب هتمهتا ىنأل همهتا

 . اهبحاصب ىذألا عاقيال ىفكت ةفيعض تناك امهم ةمهتلا هذه

 « كالهلل ايسفت ضرعأ نأ ىلع مارحف
 نئاخلا كلذ وه نم تلق الا ىسأر ةايحو » : ةفيلخلا لاق

 « رصبتلا دعب الا ماقتتالا ىلا عراسأ ال نأ كدعأو

 ةلصخ بعالت تلعج مث « اهسأر ىلع اهباقن حلصت ىهو تقرطاف
 املف .. ملكتتت نأ رظتني اهيلا صخاش اهوخأو « اهلمانأ نيب رعشلا

 « ؟ نيلوقت ال كلاب ام » : لاق اهباوج ًطبتسا
 نآلا دعب كلذ كل لوقأس .. ىنعد هللاب » : كلملا ةديس تلاق

 « .. اليلق ركفأ ىنعد
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 ىالوماي اهعد » : لاقو دضاعلا ىلا سيلجلا خيشلا تفتلاف

 ىلا وعدي ام رمألا ىف سيلو .. انل لوقتسو . اهبضغت الو « نآلا
 ءالوثه نم ةاجنلا رمأ نم هيف انك ام ىلا نآلا عجرنلو « ةلجعلا

 تكلامت اهنكلو .. اهندب رعشقا « كلذ كلملا ةديس تعمس املف

 : لاقو سيلجلا ىلا تفتلاف « اهوخأ هلوقي ام عمستل تربصو

 نحنف .. هل ةأفاكم دهعلا ةيالو باطيو لجرلا لتقب اندعي وه »
 « كلذب هدعن

 نكل « ةجح هلوقو ىفكم نينمؤملا ريمأ دعو » : سيلجلا لاق
 « 9 ةملك هل بتكت لهف .. ىنقدصيال نسحلا ابأ

 « اهافش كلذ هل لوقن نأ ىفكد .. ال .. ال » : ةفيلخلا لاق

 « .. كانه نكلو .. هل لوقأس .. انسح » : سيلجلا لاقف

 ىثخي رخآ ارمأ متكي هنأك « هتيحل كحب لغاشتي وهو تكسو
 : هب رهاجي نأ

 « .. لق + اذام كانه نكلو » : دضاعلا لاقف

 « .. اهنأل ةريمألا ىتديس بضغت نأ فاخأ » : سيلجلا لاق

 تكسو
 هنا تفرع فيك .. ىنيضغي ىذلا ام » : كلملا ةديس تلاقف

 6« 7 ىنبضغي
 نيبحت ال كنا كثيدح لالخ نم تكردأ دق » : لاقو مسبتف

 « نسحلا ابأ
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 « ناخلا كلذ وه نم تلق الأ . . ىسار ةايحو : ةفيلخلا لاق »
 « رصيتلا كعب ىلا ماقستنالا ىلا عراسبسا ال نأ كدعاو
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 ©« + كلذ ىنم بلطي وه لهو هبحأ اذاملو » : ةلئاق هتردتباف

 نينمؤملا ريمأ نم برقتلا سمتلي هنكل .. ال » : دضاعلا لاق
 « .. ب فرشتلاو

 « 7 اذامب » : كلملا ةديس تلاق

 <« + ىالوماي لوقآ له » : لاقو دضاعلا ىلا سيلجلا تفتلاف

 هدارم تملع ىننظأ + فرشتي نأ ديرب اذامب لق » : دضاعلا لاق

 امل ءفك هنا لاقي قحلاو .. ىعم هثيدح ىف كلذ ىلا حمل املاط هنأل

 6« .. هيلطي

 .. كلملا ةديس وحن ههجو لوكحو حنحنتو

 ىبأ ةبغر هذه لبق ةرم اهل ركذ دق ناكو .. هينعي ام تكردأف

 كلذ ىلا ريشي هتعمس املف . تضفرف اهب جاوزلا ىف نسحلا
 « + ىنعت اذام .. كدارم مهفأ مل » : تلاقو تلهاجت

 سيلجلا ىلا تفتلاو « هينعأ ام تمهف كنظأ » : دضاعلا لاقف

 افكأ ىرأ ال ىنا .. هامع اب رمألا اذه ىف كبأر وه ام » : لاقو

 « ىتخأل نسحلا ىبأ نم
 امل ءفكك ريخ هنا برال » : لاقو هدعقم ىف سيلجلا لدتعاف

 ىفكيو . هئاهدو هلقعت نع الضف فيرشلا بسنلا نم هب لصتن

 . موقلا ءالؤه نم هذاقنال ىالوم ةحلصم ىف هينافت نم هانيأر ام
 نع توكسلا هيلع نوهيف بلطلا اذه ىلع هقفاون نأ هارأ ىذلاو

 ةبطخ ثيح نم :ىالوم باوج ناك اذا ىنعأ .. رخآلا طرشلا
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 كرا

 دمعلا ةيالوب طرشلا بلط ىف ددشب هنظأ ال باجيالاب هل ىتالوم

 هلوصح دعيو « كلملا ةديسل مارتحالا ديدش هنأل اذهب ىفتكي لب

 الب ديرن اميف انل انوع وه نوكي كلذ دنعو . ىربك ةنم اهيلع

 « طرش

 ضفخلواحت ىهو تلاق حيرصتلا كلذ كلملا ةديس تعمس املف

 بحأو + كلذ نسحتست تنأو ىنجوزتي نأ بلطي وه » : اهتوص

 1 » اضيأ نينموملا ريمأ ىخأ ىأر فرعأ نأ

 ى اعملم لبقت نأ ديري وهو « ةقيقح هلوقت ام ىنعت اهنأ نظف

 نيملعت امك اضيأ ىيأر وه اذهو » : لاقف نيدلا حالص نم ةاجنلا

 « لبق نم
 هنع اههجو تلوحو (« .. انأ ىيأر سيل هنكل » : دوربب تباجأف

 ابأ نا .. كتطخ ىلع نيلازت ال كنا رهظي » : دضاعلا لاقف
 نع الضف .. كل هنم افكأ وه نم اعيمج انلهأ ىف سيل نسحلا
 ©« انتمدخ ىف هينافت

 تلق « ءفك ريغ الو افك بلطأ ال ىنا » : كلملا ةديس تلاقف

 « .. نآلا اذه نم انعد .. جاوزلا بلطأ ال ىنا لبق نم كل
 نيمدخت كناف تلبق اذا .. ىتديساب نكلو » : سيلجلا لاقف

 ايندلا ىف ناسنا ردقأ نجلا ابأ نأل نينمؤملا ريمأ انالوم ةحلصم

 « .. هذاقنا ىلع

 ..بذاكنسحلا 1 لا سة نزوم ىد تلاق
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 « كلذ نم ائيش عيطتسيال هنا

 اذهب هتملظ دق » : لاقو « فاطعتسا كحض سيلجلا كحضف

 وهو انالوم ةمدخ ىف هينافت نم نيقي ىلع ىنأل .. ىتديساي مكحلا
 « مهميمص نم هنأل تيبلا ل1 فرش ىلع ةريغلا قداص

 لآ نا .. اضيأ اذه ىف بذاك وهو » : كلملا ةديس تلاقف

 « قفانم لجر اذهو صالخالاو ةجهللا قدصب اوفرع تيبلا
 « ىفكو

 ليلد ال » : لاقو ةحارصلا هذهب اهمكح نم دضاعلا ضعتماف

 هنم رأ ملو « ماوعأ ةعضب ذنم لجرلا تفرع دقل .. نيلوقت ام ىلع

 هيلع مكحلا كل زاج فيك ملعأ الو .. صالخاو ةدوم لك الا

 « قافنلاو بذكلاب

 مايألا كل ىدبتسو .. ملعأف انأ امأ » : كلملا ةديس تلاق

 انططش اننأل فسأتأو « ىخأ اب تبعت دق كنظأ .. ىلوق قدص

 ىلا بهذاف « جازملا فرحنم تنأو .. دحلا اذه ىلا ثيدحلاب

 6«© قحلا لوقأ ىنا دغلا ىف ىرتسو كشارف

 . هيلع ديدش ريثأت اهلوقل ناكو .. العف بعت دق دضاعلا ناكو

 « ضهنف .. ىرخأ ةصرف ىلا رمألا لجؤيو اهعيطي نأ ىأرف
 عيمجلا جوحأ ةفيلخلاو هشارف ىلا لك بهذو سيلجلا ضهنو
 مونلا ىلا
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 ةفا

36" 

 هنااا

 ةفايضلا راد

 ىف لشفلا نم هباصأ امل مونلا ىف ةبغر مهلقأ ناكف سيلجلا امأ

 نسح اخيش سيلجلا ناكو . اهئاضقب نسحلا وبأ هفلك ىتلا ةمهلا

 هناهربب هعئقآو « هدوعوو هئاهدب نسحلا وبأ هاوهتسا دق نظلا

 .. عيمجللو ةلودلل ريخ هيلا دهعلا ةيالو لاقتفا نأ هناسل ةقالزو

 ذاقتا ىلع رداق نسحلا ابأ نأ ىف كش. سيلجلا دنع نكي ملو

 لك نم اهيف ىعس ةمهملا هذهب هفلك املف . نيدلا حالص نم ةلودلا

 اهب مدخي هنا دقتعي وهو « اهيف دضاعلا بيغرت ىلع ممصو هبلق

 هتحلصم

 ةجيتت نسحلا ابأ غلبي فيك ىرديال حبصأ لشفلاب داع املف
 رمألا لقثي ال ىتح بولسألا فيطلت ىف ركفي ذخأف « ةمهملا كلت
 !: هيلع

 رمقلا نم ةبرقم ىلع ةفايضلا راد ىف الزان نسحلا وبأ ناكو

 ريمأ نب رفظملل ارصق لصألا ىف تناك ةريبك راد ىهو « ىبرغلا

 مسرب فويضلل اراد تلعجف ىفوت ىتح اميف ماقأ « شويجلا

 كاملا ىدع ىمسي بئان اهالوتن )١( كولملا نم نيدراولا لسرلا

 لوالا ءزجلا ١51 ىرقملا )١(

 نيدلا حالص  ه
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 « ةفاسم ىلع نيدفاولا لسرلا ءاقل ىف بابلا بحاص نع بوني

 مث ٠ هتمدخب موقي نم هل ميقيو هل حلصت راد ىف مهنم الك لزنيو

 رادنمهم ةيكرتلا ةلودلا ف ىمسي فويضلا راد باص راص

 كلملا ىدع ىمسي انتياور نمز ىف ناك هنكلو

 هبرقت نم ىأر الل « نسحلا ىبأب ةيانعلا ريثك كلملا ىدع ناكو

 ناملغلا رمأو « ةصاخ اراد هل درفأف « هدنع هتلزنمو ةفيلخلا ىلا

 نم هيلع هصقي امبو هرهظمب هرحس دق نسحلا وبأ ناكو . هتمدخب
 امهيف جورت اهمايأ رخاوأ ىف ةلودلاو .. هتلزنم ولعو هرادتقا

 قئاقحلا نود ماهوألاب اهباحصأ قلعتيو رهاظملاو فسافسلا

 نم ةلودلا ىلوتي امل كلذ ىلا نوريصي .. بابللا نود روشقلابو

 ةفنا بهذتف « نيحتافلل ةضرع حبصتو اهناكرأ عزعزتتو مرهلا

 هقزرب ظافتحالا همه حبصيو « هسفنب مهنم لك لغتشيو اهباحصأ

 « اهيف كلذ نامض وجري الف « ةلودلا لاوز عقوتي وهو هلهأ قزرو
 .ديعاوملا ىهوأو بابسألا فعضأب قلعنتو هلامآ شيطتف

 لمألا هيلا ديعب لوق لك قدص رمأ ىف سأيلا هالوت اذا ناسنالاو

 ى سئاسدلا لهآ رثاكتيو . تاليحتسملا نم لوقلا كلذ ناك ولو

 نوقوزيو لوقلا نونيزيف « ركعلا ءاملا ىف دايطصالل لاحلا هذه لثم

 .. رهاظملا ىلع سانلا لوعي ام رثكأ حبصيف .. لامعألا

 ءاهدلا لهأ نم وهو « نيدايصلا كئلوأ نم نسحلا وبأ ناكو

 لوصولا ليبس ىف بكتري دق امب ىلابيال ةجحلا ىوق « ءاكذلاو
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 ةيهادلا ىكذلاو . فلزن وأ قلمت وأ بذك وأ لتق نم « هضرغ ىلا

 ىلا لوصولا هزجعب ال ةينلا قدصو ةمذلا ةاعارم نع ىضغأ اذا

 وأ ةفالخلا ىف اعماط نسحلا وبأ ناكو . ضارغألا نم هيْعِس ١

 سيلجلا ثيدح نم كل نيبت امك .. لقألا ىلع دهعلا ةبالو ىف

 ةلمج نمو .. ضرغلا كلذ هل ققحت ةليسو لك ذختاف « فيرشلا

 نألو « اهيخأ ىلع اهذوفنب هملعل كلملا ةديسب جاوزلا هبلط كلذ

 اهب جاوزلا لضفن. هنا ىتح .. اهجاوزب ديأتي نييولعلا ىلا هباستنا
 الو هبحت نكت مل اهنكل « هيغتبي ام لك هجاوز هيلع لتهسيف الوأ
 هنأل اهاخأ تأطخ دقو . هبسن ةحص دقتعت تناك الو هل صلخت

 هاوعد الا هيلع هل دهاش الو بسنلا كلذ ةحصب ملس

 هتلزنم نم هملعي ال فيرشلا سيلجلاب نيعتسي نأ ىأر هنا ىلع
 هتين قدصب هعنقأو ةمهملا كلتب هفلكف « هنس ربكل دضاعلا دنع

 كلذ ىف داعف كلملا ةديس عانقا عطتسي مل هنكل .. هقفاوو هقدصف

 بولسألا ىف ركفي وهو هتليل ىضقو « هتمهم لشفل افسآ ءاسملا
 نسحلا ىبأل هيعس ةجيتن هب غلبيس ىذلا

 لبق ةفايضلا راد ىف نسحلا ىبأ ىلا ركب ىلاتلا حابصلا ىفو

 ىلع هراظنتا ىف نسحلاوبأ ناكو .. هتسلاجمل ةفيلخلا هبلطي نأ

 هلابقتسال ضهن هئيجمب هئبني مالغلا هءاج نيح هنكل « رمجلا لثم

 اذه ىلا همامتهاو هئيجم عقونن نكي مل هنا رهظأو « هب بحرو

 ءاسم هتقراف » : لاقف ةفيلخلا ةحص نع لاؤسلاب هردتباف « دحلا
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 4 الاح نسحأ سمأ

 تلاز دق ىمحلا ضارعأ نوكت نأ وجرأ » : نسحلا وبأ لاق

 « ببسلا لاوزب .. هللا نوعب

 امامت ببسلا لوزي نأ وجرأ » : لاقف هضرغ سيلجلا كردأف

 « ببسملا لاوز نم ققحنت كلذ دنعو

 لهو .. هللا نذاب هلاوز نم دبال ببسلا نا » : نسحلا وبأ لاق

 ..نينمؤملا ريمأ ةحلصمل كلذ لعفأ ىنا ؟ رمألا اذه نع عجرأ ىننظن

 « ىنمهي ضرغل ال همرتحأو هبحأ انأو

 امب هل حيرصتلا نم الجخ دادزاو هرصنع بيطب سيلجلا بجعأف

 عقوتي ناك هنأل هكابترا ببس نسحلا وبأ ظحالو . سمأ ىرج

 لوأ نم « هلبقت ال كلملا ةديس نا ملعيو « هبلط ةفيلخلا ضفر

 ةمالسو ةجاذسلا رهظي وهو سيلجلا ىلا رظنو لهاجتف « بلط
 نآلا ذنم نينموملا ريمأ انالوم نئمطي نأ وجرأ امنا » : لاقو ةينلا

 هتعنقأ له .. هتحص عجرتسيو هرطاخ حاتريل « رش لك نم جان هنا

 « ؟ كلذب

 ىلع كتردقب نمو وهو « كمزع هل تدكأ » : سيلجلا لاق

 هيلع جترا دقو هتيحل كحب لغاشتو « .. هنكل رمألا اذه

 انثدحت انك امب هحتافت مل كنا دوأ » : الئاق نسحلا وبأ هردتباف

 اذه ىلع ةيمهأ قلعأ ىننظب الثل دهعلا ةيالو ثيح نم ةحرابلا هب
 ةفقوتم ةفيلخلا ةاجن تلعج الو هطارتشا نعأ مل ىنا .. طرشلا
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 كلذ العاف الا هنظأ ال هذاقنا ىلا تقفو ىتم ىننكل « هذافنا ىلع

 ىلا ردابأ كلذ وه لعف اذا ىنا كل دكؤأ انأو .. هسفن ءاقلت نم

 ضعب نم نوكأ نأ لضفأو .. ةليقث ةفالخلا لغاشم نأل هضفر

 « .. و نيبرقملا نيريشملا

 هللا كراب ) : الئاق هعطاقف « همالك متي ىتح سيلجلا ربصي ملف
 نأ كلامتأ مل ىننكلو « كتيحيرأ نم هعقوتأ تنك ام اذهو كيف
 « ..و ةحرابلا رمألاب تحرص

 اعبط .. هيلع قش رمألا نأ كشالو » : الئاق نسحلا وبأ عرسأف

 .. فصنم ىنا .. هضفر برغتسأ الو « هرطاخ ىلع بيرغ هنأل

 « ... قحلا الا لوقأ ال

 « .. نكلو « هضفري مل .. ال .. ال » : سيلجلا لاق

 ةسلج ىف هنيبو كنيب كلذ تركذ له » : نسحلا وبأ لاق

 « 9.. ةيرس

 لاوحألا نكلو .. كلذ ىلا قفوأ مل .. ال » : سيلجلا لاق

 « .. و ميرحلا راد ىف وهو هل هركذأ نأ تضق

 «.. نظأ ام ىلع هتخأ روضح ىفو » : اعرسم نسحلا وبأ لاقف

 « .. لصح اذكه .. معن » : سيلجلا لاق

 انأ .. هنم ايارغتسا رثكأ تناك اهنا دبال » : نسحلا وبأ لاقف

 امهل تركذ كلعلو .. اهاخأ مولأ ال ىنا امك « كلذ ىلع اهمولأ ال
 « .. دهعلا ةبالو ريغ رخآ ائيش
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 ى<7ْ

 ةبعادملا رهظيو سيلجلا ىنيع ىف رظني وهو كلذ لاق
 هيلمي امب تملكتو .. امهل تركذ معن » : لاقو سيلجلا مستباف

 هقير علبو « .. كل ىصالخا ىلع

 كلذ الولو « اصرلاب نكي مل اهباوج نا نسحلا وبأ ملعف

 نأ نسحلا وبأ ىأرف « غيلبتلا ىف رخآ ابولسأ سيلجلا جهنتال

 ةباجا ىف تددرت دق نوكت نأ ىنمتأ » : لاقف ءاهدلاب هلشف ىطغي
 « اضيأ بلطلا اذه

 اهنظأ .. اليلق تددرت معن » : لاقو هينمت سيلجلا برغتساف

 ال .. وأ ةمزألا هذه ءاضقنا دعب ام ىلا كلذ ىف مكحلا تلجأ

 « .. ئردأ

 دقو تضفر اهنا .. هامع اب احيرص لق » : نسحلا وبأ لاق

 بتعأ ال انآ .. ديرت ام نكيلف .. وأ دحأب بلقلا ةقلعتم نوكت

 هتخأ ةريسب بلاطم هناف ةفيلخلا اهيخأ ىلع بتعأ ىنكلو اهيلع

 « اهتعمسو

 نينمؤملا ريمأ نأ كل دكؤأ » : لاقو هيلا هتيلكب سيلجلا هجوتف

 ش « .. كب نظلا نسح

 .. ىفكي » : هتيحل طيشمتب لغاشتيب وهو نسحلا وبأ لاقف
 ةحلصم فرعت ال اهنا رهظي نكلو نولوقي امك ةلقاع اهبسحأ تنك

 ييمأ ءادف نع فكأ ىنأ ىنعأ ال .. نآلا دعب ىلع مول الو اهسفن

 نأ ىل حمسا .. ضفرلل اهجو ىرأ ال ىننكلو .. ىمدب نينمؤملا
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  بولطملا طايتحالا نع هب تجرخ ناو - ىرطاخ ىف ام لوقأ
 نوكت نآ الا .. اهب ىنم ردجأ وه نم اهبلطيال كلملا ةديس نأ

 « رخآ ءىث اذهف « لاجرلا ضعبب ةلوغشم

 « جاوزلا ديرت ال اهنا تلاق اهنكل .. الك » : سيلجلا لاق

 ديرت ال » : لاقو هسلحجم نم ضهني وهو نسحلا وبأ كحضف

 ةرطضم اهسفن ىرتس اهنكلو .. لوقعم ريغ مالك اذه .. جوزتت نأ

 « ىنلبقت مل اهنأل مدنتو ىريغب جاوزلل

 وبأ لاقف .. هديري ام ىريل ربصو « هضوهنل سيلجلا ضهنف
 نوكي دقو « نينمؤملا ريمأ ةسلاجم نع كترخأ ىننظأ » : نسحلا
 هيدفأ هئالو ىلع ميقم ىنا هل دكت نأ وجرأف .. كيلا ةجاح ىف

 اهحماس لوقأ امنا ديو ا . ىحورب

 .. ةلماعملا ٠ نسحت مل اهنأل هللا

 ا ل م لا ل

 ةفلخلا رمأ رظتني هلزنم ىلا داعو « هردص

 تاع

 ىراكملا ىسيع

 1 هلأ نشرك ناقة دج انف نعل اال

 ةفرغلا ىف ىثمتو « اميظع اذخأم هنم قنحلا ذخأ دقو « بضغلا
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 انيح ىهلتيو هتركف لمعي وهو « هرهظ ءارو ناتكباشتم هاديو
 فقو مث . هتمامع حلصي وأ هنقذ كحب وأ لاعسلا وأ ةحنحنلاب

 . هدعب ديعلا ىلو نوكأ نأ دضاعلا ضفر » : هسفن بطاخي لاقو

 ضفرت لازت الف هتخأ ةنوعلملا كلت امأو  ةفيلخ ىناريس هنكل

 ضفر نم ىسن ىلع ةأطو دشأ اذه اهضفر نا  ىب جاوزلا

 نم غلبي ام تأر ىتم .. ةرغاص دوعتو مدنتس اهنكل « ةفيلخلا

 اهب امرغم ىنبسحت اهنظأو . ةيكاب ةرغاص ىنيتأت فوس .. ىديك
 نوقلعتي نمم تسل . اهلامجب فغش نع اهب جاوزلا ديرأ ىناو
 بح نا . ادحأ بحأ ال . دحأل بح ىبلق ىف سيل .. ماهوألا هذهب

 ..ةيلاعلا بلاطملا نع لجرلا فرصت ىتلا ةلطابلا ماهوألا نم ءاسنلا

 نيددلا حالص لتقأس .. هسفن ةفيلخلا اهوخأ هنع رصقي ام بلطأ ىنا
 .. وجلا ىل ولخيل هلتقأس .. اهيخأل الو اهل اماركا سيل نكلو

 ىلا ىلوصو ليبس ىف فقي نم لك لتقأو دضاعلا لتقأو هلتقأم
 كلذ لاق « .. ىنم اهوسلتخا دقو .. ىل قح اهنا .. ةفالخلا

 تكسو هسفنل هبتناف رثأتلا مظع نم عفتري هتوص داكو

 ريشي وهو لاقو « هءارو اهباب لفقأ ةيلخاد ةفرغ ىلا ىشم مث
 .. باذعلا رم اهقيذأسف ةنئاخلا كلت امأ » : ديدهتلا ةراشا هديب

 « .. مدنم ةعاس تالو مدنت اهلعجأس

 ةظاغال ةليحلا ريبدت ىف هتركف لمعي وهو هبايث ليدبتب لغتشا مث
 رمأ هسبالم ءادترا نم غرف املف . ءىش لك لبق كلملا ةديس
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 مدلاوو نيدلا حالص ميقي ثيح ىلا بكرو هتتأف ةلغبلا راضحاب

 ,ىسيع نيدلا ءايض هل لاقي لجر مهتلمج ىو .. هتيشاح لاجرو
 ,نيدلا حالص ناك .. ردقلا ريبك « ةيحالصلا ءارمألا نم ىراكهلا

 لغتشي هرمأ آدبم ىف ناكو . تاروشملاو ءارآلا ىف هيلع لوعي
 ,نيدلا حالص مع نيدلا دسأ ريمألاب لصتاف « بلح ةنيدمب هقفلاب
 .نيدلا دسآ هجوت املف . سمخلا ضئارفلا هب ىلصي هماما راصو

 .ناكو « اذه ىسيع امهبحص شوقارق نيدلا ءاهب عم رصم ىلا
 ىسيع دحتا نيدلا دسأ قوت املف . نيدلا حالصل اصلخم

 هف انتنفت دقو « ةرازولا ىف نيدلا حالص بيصنت ىلع شوقارقو

 ,حالص ىلع ةلاد ىسيعل ناك كلذلف . )١( دوصقملا اغلب ىتح ةليحلا

 ىرخألا ةهجلا نم ناكو . هريغ هيلع ردقيال امب هبطاخي نيدلا
 ,ىسيع ناكو . ةقادص نسحلا ىبأ عم هل ناكف « بسنلا ىولع

 «ف همادختسا ىلا جاتحيس هنا هتين ىفو « نسحلا ابأ نساحب

 .نيدلا حالصو هب بحريو همركت ناكف .. نيدلا حالص ةحلصم

 . نيدلا حالصب عامتجالا ىدافتب ناك نسحلا ابأ نأل « ملعي ال

 ,سلاجي ةؤلؤللا ةرظنم ىف نيحلا كلذ ىف ىراكملا ىسيع ناكو
 .هيلع لهسي ام ىلا نيدلا مجن هابأ دشريو هثحابيو نيدلا حالص

 رصم ىلا اهلجأ نم ءاج ىتلا ةمهملا

 .هنكلو « اهلوخد ديربال ةؤلؤللا ةرظنم ىلا نسحلا وبأ بكر

 .لوالا ءزجلا  الؤال ناكلخ نبا )١(
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 كلت ىف كانه ىلا ددرتإ ىراكهلا نيدلا ءايض نأ ملعب ناك

 ةفداصم هب ىقتلا هنأب رهاظتيف .. قيرطلا ىف هاري نأ عقوتف « مايألا

 ملعي ناكو . بولطملا ضرغلا ىلا اوفع ثيدحلا ىف هرج نوهيل
 ملعلا رادو . ريغصلا رصقلا راوجب ملعلا راد ىلا ددرتي هنا اضيأ

 ادصقم اهلعجو بتكلا اهيف عمجو هللا رمأب مكاحلا اهأشنأ هذه

 ترباحملاو مالقألاو ربحلا اهيفو . خسنلا وأ ةعلاطملل ملعلا بالطل

 ناكو  اهعير نم ملعلا راد ىلع قفني نكامأ كلذ ىلع فقوو:

 لضفألا مايأ ىف تحبصأف « ةلداجملاو ةرظانملل ءاملعلا اهيف عمتجي

 لضفألا رمأف « ةرطخلا ةينيدلا ةلداجملل اعمتجم شويجلا ريمأ نبا
 اهنكل .. بهذملا داسفل اعنم اهلوخد نم روهمجلا عنم ىأ اهلاطباب

 نم بحأ نمف « خيراتلاو هقفلا بتك نم ريثك ىلع ىوتحت تللخ

 ةلمج نم ىراكهلا ناكف : هل نذأ اهنم ائيش علاطي نأ ةصاخلا
 كانه ىلا نيددرتملا

 نع مدخلا ضعب لأس ةؤلؤللا ةرظنم نم نسحلا وبأ اند املف

 ةلغبلا ةميكش لوحف . ملعلا راد ىلا بهذ هنا هل ليقف ىراكملا

 لصمو املف .. هئاقل ريغ رخآ ضرغل بهاذ هنا رهظأو كانه ىلا

 هقرعي ملف « هفرعيال هنأل لوخدلا نم باوبلا هعنم بابلا ىلا

 « دوعأو بتكلا ضعب ىلع عالطالا بحأ » : لاق لب هسفني

 « ىديساي زوجيال كلذ » : باوبلا لاق

 لخد الجر نأ تملع دقو زوجبال فيك » : نسحلا وبأ لاقف
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 « 7 ةهينه ذنم رادلا هذه

 « .. نيدلا ءايض هيقفلا وه » : باوبلا لاقف

 ءايض هيقفلا » : لاقو ةفداصملا هذه عوقول بارغتسالا رهظأف

 « + انه نيدلا

 « .. معن » : باوبلا لاق

 « هيلع لوخدلا ىف هنذأتسأ .. ىقيدص وه » : نسحلا وبأ لاق

 « 7 هل لوقأ نم » : باوبلا لاق
 « لوخدلا بلطي نسحلا وبأ هل لق » : نسحلا وبأ لاق
 ىلع هرظن عقو املف . نيدلا ءايض هعمو داع مث باوبلا بهذف

 ةلغبلا نع نسحلا وبأ لوحتف « هب بحرو هيلا عرسأ نسحلا ىبآ
 ناكو . ةفداصملا هذهب حرف هنأب رهاظتنن وهو ىراكهلا هعم لخدو

 نيب عمجف « ءاهقفلا مئامعب ممعيو دونجلا ىز سبلي نيدلا ءايض

 تعمج دق كنا » : ابعادم نسحلا وبأ لاق ايقتلا املف « نيسبلملا

 « 7 ىدنج وأ نآلا هيقف تنأ لهف « ءاهقفلا ىزو دنجلا ىز ني
 « نآلا ىثحب ىف هيقف ىنا » : نيدلا ءايض لاق

 تئج امناو « هقفلا تقلط دققف انأ امأ » : نسحلا وبأ لاق
 لخدف ىثمو كلذ لاق « ىملع ضرغل بتكلا ضعب ىف ةعلاطملل

 ىف ثحبت كلعل .. لخدا لضفت » : لوقي وهو هعم نيدلا ءايض

 « ةيوغل ةلأسم

 « نآلا امفان كلذ ىرأ ال ىنا .. الك » : نسحلا وبأ لاق
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 خيرات ىلع عالطالا بحأ .. ةيخيرات ةلأسم بلطأ ىننكلو
 « ديجم خيرات مهلو ءادشأ موقلا ءالؤه ناف ةقجالسنا

 ببس نع ثحبلا بحت كنظأ » : لاقو هيلا نيدلا ءايض تفتلاف
 « .. نيكسم .. كلملا ماظن لتقم

 باحصأ ةيليعامسالا نم هلتاق ناف .. ال » : نسحلا وبأ لاق
 ديرأ ىننكلو . تئج اذهل سيل ..4 كلذك سيلأ .. لبجلا خيش

 « ةلودلا هذه لصأ ىلع عالطالا

 و خيراتلا بتك ةنازخ ىلا ىنعبتا » : نيدلا ءايض لاق

 هسا ب

 كب لرئط

 « ةديدع فوفر اهيف ةفرغ هلخدأ ىتح هرثأ ىف نسحلاوبأ ىشمف

 ءايض هدعاسو .. روصعلاو تاعوضوملا بسح بتكلا اهيف تبتر

 ادبمو ةيقوجلسلا ةلودلا ف ثحبت بتك ةعضب هل عمج ىتح نيدلا
 .شتف» : لوقي وهو اهيف بلقي ذخأو نسحلا وبأ اهلوانتف . اهرمأ

 ناك هنا ةلودلا هذه سسوئم كب لرغط ةمجرت هيف باتك نع ىعم

 « اديدش الجر

 « كب لرغط ةريس هيف باتك ىلع نيدلا ءايض فقو ثحبلا دعبو
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 امع كتلغش ىننظأ » : لوقي وهو نسحلا وبأ هلوانتف هيلا هعفد

 « هلجأل تلج

 هذه نم رورسلا ةياغ ىف انأ لب .. الك » : نيدلا ءايض لاق
 هذه سسؤم لجرلا اذه خيرات فرعأ نأ بحأ ىنأل ةفداصملا

 ةحارط ىلا راشأو ©« سلجا لضفت .. احتف ايندلا تألم ىتلا ةلودلا

 نيب ىراكملا سلجو نسحلا وبأ سلجف . هنم برقلاب دعقم ىلع
 هقاروأ بلقب لعجف « نسحلا وبأ هيلا هعفد رخآ اباتك ذخأو « هيدي

 دنع فقو هآرف . هيف نسحلا وبأ أرقي ىذلا باتكلا ىف هانيعو

 .ابارغتساوأ اباجعا هسأر زميو اهتءارق ديعيو اهؤرقي لعجو ةحنص
 لوانتو هبناجب هعضوف باتكلا نم غرف ىتح اهريغ أرقو اهبلق مث
 ابأ ىأر ىتلا ةحفصلا ةعلاطم ىلا نيدلا ءايض قاتشاف . هريغ

 كلذ لعف هنا مهوتي وهو باتكلا لوانتف .. اهيف قدحي نسحلا
 ثحبت ىه اذاف ةحفصلا كلت حتفف . ملعيال نسحلا وبأو ةسلخ

 ةنس ىسابعلا هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا ةنبال كب لرغط ةبطخ ىف
 جوزتت نأ بلط ىكرت وهو كب لرغط ناطلسلا نا فيكو ء ه ه4
 ةاضقلا ضعب ناو . هلبق دحأ هيلع رسجي مل امم ةفيلخلا اذه ةنباب

 هيتأي نأ ةجيزلا كلت نم ناطلسلا ضرغ نأ ذئموي ةفيلخلا ربخأ
 هذهب ةفالخلا هيلويف .. ىسابعلا مدلا هيف مالغ ةفيلخلا تنب نم

 ناو « نييسابعلا نم جرختو هباقعأ ىف ةفالخلا ىلاونتو « ةجحلا
 نم هيفعي نأ ناطلسلا فطعتساو باطلا اذهل جعزنا ةفيلخلا
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 .ىلا ةفيلخلا رطضا ثيحب باجي نأ الا ىبأف .. هبلط ىلا ةباجالا

 ملو « ةنسلا كلت ىف تام كب لرغط نكل .. هتنبا هجءوزو هتباجا

 )0 ادالوأ هذه هتأرما نم قزري

 باتكىف أرقي هنا رهظي نسحلا وبأو كلذ أرقي نيدلا ءايض ناكو

 غرف هنا ملع املف . ىراكهلا ىلا رظنلا ناسلتخت هانيعو « رخآ

 ةعاجش تبأرأ » : لاقو هيلا هرظن عفر لصفلا كلذ ةءارق نم

 ةلودلا هذه سيسأت هلقعتو هتمكحب عاطتسا هنا فيكو كب لرغط

 ذلو قارعلا بحاص الو ماشلا بحاص نكي, مل اهالول ىتلا

 « .. امهريغ

 انأو « بيرغ شطب وذ لجر هنا معن » : نيدلا ءايض لاق

 امم ةفالخلا ىف هعماطم نع ةحفصلا هذه ىف هتأرق ام نآلا برغتسأ

 « نظأ اميف نييشرقلا ريغ نم هاوس دحأ هيف عمطي مل
 هلبق اهيف عمط » : لاقو مامتهاب هوحن نسحلا وبأ هجوتف
 هتنباب هلل عئاطلا ةفيلخلا جوزي نأ دارأف « هيوب نب ةلودلا دضع

 قفوي ملف هيف ةفالخلا لعجيف « همد نم هيف ادلو ةفيلخلا نم دلتل

 نأ دارأ . كلت نم ربكأ ةوطخ اطخ هناف اذه امأو « (') كلذ ىلا

 نكلو .. نييسابعلا مد هيف اهنبا نوكيل ةفيلخلا تنبب وه جوزتن
 هف ةفالخلا ظفحف رطخلا اذه نم ةفيلخلا اجن فيك تملع له
 « + نييسابعلا

 عبارلا ءزجلا  ىمالسالا ندمتلا خبرات (؟) ةيقوجلسلا ةلودلا خيرات(١)
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 « ةفداصملاب اجن هنا » : نيدلا ءايض لاقف

 ,لهو ؟ ةفداصم ناك كب لرغط توم نظتأ » : نسحلا وبأ لاق

 مهنا ىف كشأال ..# بصتغملا دقعلا كلذ رثأ ىلع ةفداصملاب تومي

 .كلذ نم اجنو هسفنل طاتحال بولسألا نسحأ ولو . مسلا هوقس

 « اثبع هيعس بهذي ملو رطخلا
 « ؟ طاتحي فيكو » : نيدلا ءايض لاقف

 :ةبطخب لتقلل هسفن ضرعبال نأب طاتحي » : نسحلا وبأ لاق
 .ةفيلخلا تخأ جوزتي نأ بلط ول ىنعأ . هضرغ رهظيف ةفيلخلا ةنبا

 تدلو اذاف . هضرغل اوهبنت دق اوناك امل الثم همامعأ تانب ىدحا وأ

 .قح ءاعدال ىفكي ام ىسابعلا مدلا نم هيف ناك اركذ ادلو هل

 « .. رظنلا ريصق ناك ىكرتلا كلذ نكلو « ةفالخلا

 هفغشو نيدلا حالصب ىراكملا نيدلا ءايض مامتهال ارظنو

 .قبط ةمهم ةثداح عمس وأ اخيرات أرق املك ناك « هتلود تيبثت

 . هتلود ديوي ام اهنم ديفتسي هلعل نيدلا حالص لاح ىلع اهازغم

 هنأ عيطتسي نيدلا حالص نا ىلا هبتتا نسحلا ىبأ مالك عمس املف

 اهلقعتو اهلامجب عمسي ناكو « دضاعلا تخأ نم جاوزلاب كلذ لعفب.

 .كلذبو . هبلط نيدلا حالص ىلع ركني نأ نم فعضأ دضاعلاو

 قرشأف « هناطلس ىف لخدي دق نيدلا رون ىتح .. هيلا ةلودلا ريصت

 هف رمألا ىف نيدلا حالص حتافي نأ ممصو « ةركفلا هذهل ههجو

 ةةءارقب لغاشتي لعجو ءىشل هبتني مل هنا رهاظت هنكلو . مويلا كلذ
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 ملكتي هنا ىرخألا ةهجلا نم رهظي نسحلا وبأو « ىرخأ لوصخت
 « نيدلا مجن نع نيدلا ءايض لأسف ثيدحلا ريغ مث . ةجاذس لكي

 هيضتقي امب هباجأف « ةؤلؤللا ةرظنم ىف ةماقالا نم رورسم وه لهوب
 نسحلا ىبأ فارصنا ىف ةبغرلا ديدش نيدلا ءايض حبصأو . ماقملا

 ةديدجلا هتمهم ىف ىضميلا
 هقيدص عدوو « فارصنالا ىف نسحلا وبأ نذأتسا ليلق دعبو

 ءانثأ ىف مهمهي وهو « ةفايضلا راد ىلا هتلغب ىلع داعو ىراكملا

 كشي مل ذا « هتليح ءالطناب هتحرف نم ةلغبلا بطاخي داكيو قيرطلا
 ةبطخ ىلع هضرحيل نيدلا حالص ىلا الاح بهاذ ىراكملا نأ

 ىلع ةقعاصلا عوقو عقيس كلذ نا انيقي ملعي وهو . كلملا ةديس:

 بطاخلا كلذ بلط درل اليبس ادجي نلو « اهيخأ سأرو اهسأر.

 « وه » ىأ اهمع نبال ةبوطخم ةاتفلا نأب ايعدا اذا الا رهاقلا

 ا

 كللا ةديس

 اهتتضاح كانه اهتيقلف « اهتفرغ ىلا تبهذ اهناف كلملا ةديس امأ

 ملو مونلل ادادعتسا اهبايث عزن ىلع اهتدعاسم قى تذخأو ةصاخلا

 ذدش مغرب « اهيخأ عم اهل ىرج ىذلا ثيدحلا نم ءىش ىف اهحتافن“
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 عالطتسا ىلا اليم سانلا رثكأ نم مدخلاو .. كلذ ىف اهتبغر

 ىلع مهعالطا عم 6 ةمهملا لغاشملا نم مهسوءر غارفل رارسألا

 جرفتملا فوقو اهمامأ مهفوقوو مهدايسأ لزانم ىف ىرجت تآآبخم
 وأ مهضارغأ مهقوست ام ىلع كاذ لمع نوحدميو اذه نودقتني

 نم هملعي امع دحاو لك « مهنيب اميف ثدحتلا مهل ذيلف « مهكرادم

 راغيو هالوم رس ىلع ظفاحي نم مهيف ردنيو « همودخم لاوحأ
 ةديس ةنضاح تناكو . هنع تاهبشلا ءرد ىف ىعسيو هتعمس ىلع

 ةتوقاي اهمساو ردانلا عونلا اذه نم كلما

 اهل تناكف « ةلفط كلملا ةديسو ةفالخلا راد ىف ةتوقاب تببر

 ةقثلاو اهيلع دامتعالا ىلع كلملا ةديس تكبشف .. اهب ةصاخ ةيانع

 امم ءىش اهتوفي نكي ملف « اهرارسأ عدوتسم اهتلعج ىتح اهب

 باجحلانم ةأرملا هذه لاح لثم ىف ىعيبط كلذو « اهريمض جلاخي

 الا هثدحت نم دجت الو سانلاب طلتخت ال اهناف « رصعلا كلذ ىف
 وكشي هنا ةفيلخلا ءاج ذنم تملع دق ةتوقاي تناكو . مدخلا
 ثيدحلا نم رودي ام عمستتل راتسلا ءارو نم تصصلتو « افارحنا

 ملو . اهتديس ةمدخ ىف ةبغرو « عالطالا بح نم اهلاثمأ ةداع ىلع

 كلملا ةديس تءاج املف . راد ام هتخأو ةفيلخلا نيب رودي, نأ عقونت

 تظحالو « اديدج ائيش اهنم عمست نأ وجرت تناك اهبايث عزنل
 اهبارطضاو اهقلق ىلع لدي اريغت اهيلع

 اهريرس ىلع تسلج « بايثلا ليدبت نم كلملا ةديس تغرف املف
 نيدلا حالص -5
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 « اهرهظ ىلا ةدحاو ةريغض هتلسرأو « ىبهذلا اهرعش تلح دقو

 اهتديس ىنيع ىف ةتوقاب تظحالو .. تقرطأو ءادعصلا تدهنتو

 :لوقتو اهيتبكر لبقت تذخأو اهيمدق ىلع تمارتف « عمدلا هبشي ام

 ترهظأو « + كيكبي ىذلا ام + نيكبت اذامل + ىتديساب كلاب ام »

 ءىث ىلع ةعلطم نكت مل اهنا

 تدهنتو .. امهيف عمدلا رهظ دقو اهينيع كلملا ةديس تعفرف

 نييرغتستو ؟ ىئاكب ببس نع ةتوقاب اي ىننيلأست » : تلاقو « ةيناث
 ىموي ىضقأ ال نأ بيرغلا امناو .. ابيرغ ىنزح سيل 7 ىنزح
 اهقيرب تصغو كلذ تلاق « .. ةبدان ةيكاب

 : تلاقو دلجتلا ترهلفأ اهنكل « ءاكبلا ىف ةتوقاي اهتكراشف

 « 7 ديدج ءىش ثدح له + ىتديسا» ىرج اذام »

 هاليو هآ .. هنيملعت امم ىرجام ىفكي الأ » : كلملا ةديس تلاق

 داركألا ءالؤه عم انلاح نيملعت الأ . ءىش كيلع ىفخبال ةلقاع تنأ

 هتباصأ دقو مويلا ىنءاج ىخأ اذه . ةلودلا ىف مهدادبتساو

 (7ىكبأال فيكف .. ةفالخلا هيلا تراص امل ظيغلا ةدش نم ىمحلا

 انناو « هنم ةدئافال نكلو ءاكبلا نم سأبال » : ةتوقاي تلاق

 لكل .. ءاشي امب هللا ىفقي ىتح .. ةمكحلاو ربصلا ىف ةدئافلا

 « .. امئاو .. هللا نذاب ةياهن نم ةثراكلا هذهل دبالو . ةباهن رمأ

 ةباهن ةثراكلا هذهل سيل .. ال .. ال » : ةلئاق اهمالك تعطقف

 ى مهيدبأ اوعضو دقو داركألا ءالؤه نم انذقني نم « توملاب الا
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 تعلبو « مهلاجر نم اسراح اهيلع ناف هذه انراد ىتح ءىث لك

 : تلاق مث ثيدحلا فانئتسال دعتست ىهو اهعومد تحسنو اهقبر

 رخآ رمأ ىلا ةبسنلاب لهسنتيه هلك ..ةتوقاي اي نيه هلك اذهو
 « مويلا اذه ىف فيرشلا سيلجلا هب انءاج

 ©« ؟ ىتديساب وه امو » : تلاقو اهقنعب ةتوقاب تلواطتف

 اذه نم انيجنت اهنا معزي ةمهمب انءاج » : كلملا ةديس تلاق

 بعصأو ةأطو دشأ وه اميف انتعقوأ تحص اذا اهنكلو . كنضلا

 « اسارم

 «# ىتديساي لاحلا هذه نم ةأطو دشأ لهو » : ةتوقاي تلاق

 كلذ نوكي نأ اهنم ةأطو دشأ .. معن » : كلملا ةديس تلاق

 « هللا هظفح ىخأ دعب دهعلل ايلو حقولا لهكلا

 كلملا ةديس اهل تحضوأف « اهدارم مهفت مل اهنأ ترهظأف

 كلذ ةعاطتسا ىف نأ ضرفنلو » : تلاق مث اهنايب مدقت ىتلا هطورش

 هيلا دهعلا ةيالو دانسا ناف .. نيدلا حالص لتق بذاكلا فيرشلا
 «نيدلا حالص ةرطيس تحت ءاقبلا نم ىدنع بعصأ ىخأ نبا لدب

 فى كيأر ىرأ ال » : مامتهالا رهظمب رهظت ىهو ةتوقاب تلاقف

 هنأل « جرفلل اياب اذه نسحلا ىبأ ىعس دعأ لب ىتديساي كلذ
 ناف عاطتسا ناو . ائيش لانيال نيدلا حالص لتق عطتسي مل اذا

 لبتقم ىف باش نينمؤملا ريمأ انالوم نأل هيلا ريصت ال دهعلا ةيالو |
 « ؟ لبقتسملا ملعي نمو  ءءاقب هللا لاطأ  رمعلا |
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 تضهنف « ىآرلا اذه عامس ىلع ربصت كلملا ةديس دعت ملف

 : لوقت ىه اذاف « هلوقت ام رظتنت ىهو ةتوقاي اهعم تضهنو ةأجف
 « هلوبق نم ىلع نوهأ توملا « رخآ اطرش اضيأ طرتشي هنكلو »

 تمهف اهنا ترهظأف « اهيف نسحلا ىبأ ةبغر ملعت ةتوقاي تناكو
 الب اديدش اهرك لجرلا اذه نيهركت كنا » : تلاقف اهدارم

 ىف انرظن اذا . ىمالك ممتأ ىتح ىتديساي كلاب ىلوط .. ببس

 نم لجرلا نا .. قلقلا اذه ىلع ثعبي ام دجن ال هطورشو هبلطم
 هذه ذقنيو « انل ودع ىدعأ لس. نأ ضرعي وهو كمع ءانبأ

 راص اذاف .. هاوس دحأ هيلع ردقي مل ىذلا رطخلا نم ةلودلا

 ىنوكت نأ نيفكنتست كنظأ الو ةفيلخلا تخأب جوزتو دهعلل ايلو

 « بسنلا فيرش كلذ عم وهو « توملا نم ةلودلا ذقنأل جر ةجوز
 اهلّبقت تلعجو اهيلع تبكأو كلذ تلاق « .. لوقأ اميف ىرصبتف
 اهنع فيفختلل اهمضتو

 وحن اهنع اههجو ليوحتب تعرسأو .. اهنع كلملا ةديس تدعتباف
 « اهلماتت اهنا ترهظأو ةيبرع روص اهيلع طئاحلا ىلع ةقلعم ةراتس

 ةتكاستللظو . اهبضغو اهبارطضا طرفل ائيش ىرت نكت مل اهنكلو
 قنع تطاحأو  عوضوملا ىلا تداعف اهيأر غيستست ةتوقاي اهتنظف

 ىركف . كيأرب ىتديساب ىلجعتت ال » : لوقت ا

 ١ هذه ءاقب فقوتي هيلع نا .. ايلم رمألا ىف

 .. لمعلا اذه عيطتسي نم كمع ءانبأ نم نيدجت ال كنا كلذ
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 « هنم روفنلا اذه ىلع ثعاب

 بضغلا رهظ دقو « اهوحن تلوحتو اهمالك كلملا ةديس'تعطقف

 « + روفنلا اذه ىلع ثعابال نيلوقت » : تلاقو اهينيع ىف

 الاو .. اثعاب ىرأ ال ىنأل كلذ لوقأ .. معن » : ةتوقاي تلاق
 « 7 هضفر ىلع كثعبي اذام : ىلوقف

 ىرأ نأ قيطأ ال ىنا كلذ ىلع ىنثعبب » : كلملا ةديس تلاق
 ناك هل انت .. هتيؤر نم ىصئارف تدعترا هتبأر اذا .. قفانملا اذه
 لطي ناطيشلا نأ ىل ليخ ىلا رظن اذا .. منهج ذفاون نم هينيع
 نأ عيطتسأ ال انأف .. ىنيعد « ىبيبالتب ذخأب نأ مهيو هيتقدح نم

 « .. هروصتأ

 كنا .. بجعلل اي » : تلاقو راكتالا ةزه اهسأر ةتوقاب تزهف
 ثعبي ام هنم رأ مل « هنيملظت كنظأ .. اوفع لجرلا اذه نيهركت

 « .. كلذ نم ءىث ىلع

 كلذ ىرأ.ىنا # هتنحس ىف رشلا نيرت الأ » : كلملا ةديس تلاق

 « هنم ىنيعد .. ديلاب سملي داكن احضاو

 : ريرسلا ىلع اهسلجت « اهديب ةكسمم ىهو ةتوقاي تلاق
 تنك ناو .. اهتنبا مألا بطاخت امك كبطاخأل ىتديساي ىسلجا »

 « .. فرشلا اذه قحتسأ ال
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 ىوكشلا

 تلاقف « ةتوقاي ىنيع ىف رظنت ىهو كلملا ةديس تسلجف
 هلا كحنم دقو « رمعلا لبتقم ىف ةباش ىتديساي كنا » : ةتوقاي
 ىرأال انأو « كل ءمك وه نمب ىجوزتت نأ نم دبالو القعو الامج

 « فيرشلا ىولعلا بسنلا ىف قيرع هناف نسحلا ىبأ نم أافكأ

 بلغو اهتنحس تريغت دقو « ريرسلا نم كلملا ةديس تبثوف

 ناك اذاو .. ىل ايرورض جاوزلا سيل » : تلاقو بضغلا اهيلع

 « .. ىولعلا بسنلا نم جوزلا كلذ نوكي نأ ىنمهي الف هنم دبال
 اهاتنجو ترمحا مث اهنول عقتماو « اقيمع ادهنت تدهنتو كلذ تلاق

 تطغو ةتوقاي نع اههجو تلوحف « اهينيع ىف ءايحلا رهظو ةأجف
 كلذ نا تكردأو « اهتاكرح ةتوقاب تبرغتساف « اهيفكب اهينيع

 . هركذ نم ءايحلا اهعنمي لجرب بلقلا ةقلعتم ةاتف نم الا ودبي ال

 اهينيعزيب اهتلبقو « اهردص ىلا اهتمضو ثيدحلا ىف اهتجهل تريغف
 ةقاعتم تنأ .. لبق نم هفرعأ نكأ مل ائيش نآلا تمهف » : تلاقو

 « رخآ لجرب باقلا
 ىهو تعجارتو « حيرصلا ريبعتلا اذه نم كلملا ةديس ترفنف

 ىلعل » : لوقت ىهو ةتوقاي اهتعبتف « ةتكاس تلظو ةقرطم لازتال

 « ىنيرذعاف كعمس ىلع ةليقث ىترابع تعقوف حيرصتلا ىف تغلاب
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 كعم انأ ..4 ىنظ باصأ له .. ىنيقدصت نأ كيلا لسوتأ ىننكل

 ريغ لاجرلا نم دحأ انيلع لخدي الو كقرافأ ال ةعاس لكو موي لك
 ىن وكت نأ دعبيف .. كمع ءانبأو « هئانبأ نم لافطألا ضعبو كيخأ

 ' ١ « .. كينيع ىف بحلا لئالد ىرأ ىننكل « دحأب ةقلعتم

 تفقوت مث مالكلاب تكمهو « اهؤايح دازو اههجو رارمحا دادزاف

 مث ..+ ادحأ نيبحت له .. ىفاخت ال .. ىلوق » : ةتوقاي تلاقف

 « .. دحاولا كلذ وه نميف ثحبن

 ثحبلا اذه نم ىنيعد .. ةلاخاب ىنيعد » : كلملا ةديس تلاق

 ترهظأو كلذ تلاق « .. ناجشألا ةدايز ريغ هنم ةدئاف ال .. نآلا

 « ريرسلا ىلع تقلتسا ىتح ةتوقاي اهتناعأف « مونلا ىلا ليمت اهنا

 ةءالملا نم اهب طيحب ام حاصت تلعجو اهيلع ءاطغلا تعضوو

 ىلا اهليم تسنآ اذا ىتح .. اهنم ودس ام بقرت ىهو « ةدخملاو

 مانت اهتكرت الاو « هتفنأتسا ثيدحلا

 ىلا تلامو اهناجشأ جاه ثيدحلا كلذ ناف كلملا ةديس امأ
 .اهيلع ابلاغ ناك ءايحلا نكلو « اهريمض هنكي امب اهتنضاح ةحتافم
 املك د ثيدحلا مامتا ىلع حلت فوس ةنضاحلا نا نظت تناكو

 ءىيهت تذخأو تمدن « مونلا ىلع اهتتاعأو اهتعاطأ اهنأ تأر

 تدهنتو ءاطغلا نم اهرجض ترهظأف .. مالكلا فانئتسال ةبسانم
 اهقوف تنحناف « اهبلق قامعأ ىف ترثأ ةتفل ةتوقاي ىلا تتفتلاو

 ىتديساي كلاب ام » : تلاقو ريرسلا بناجب ةيئاج ىهو
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 6« .. ىنع كمه نيمتكت اذامل ..؟ ىتييبحاي

 ىئزهت وأ ىنم ىكحضت نأ فاخأ » : مثعلتي اهناسلو تلاقف

 6< .. ىف

 « # اذاملو + هلعفأ فيكو 7 كلذ لعفأ نأ هللا ذاعم » : تلاق

 ىخأ ملع ولو .. كلابب رطخي ال الجر بحأ ىنأل » : تلاق

 « .. الف انأ امأو .. تننج ىتنا بسحو ىلمع برغتسال هب

 ءاطغلا عفرو اهسأر تحت اهرعش حالصاب لغاشتت ىهو تتكسو
 « .. هحالصاو

 تكردأ اهلعلوأ « اهدارم ةقيقح مهفت ملو ةريحف ةتوقاي تعقوف

 مهفأ مل » : تلاقف « رثكأ احاضيا عمستل تلهاجتو اهدصق

 اذه كسفن نم عقو ىذلا لجرلا وه نم .. كدارم ىتديساب

 « نامزلا ةردان نوكي نا دبال + عقوملا

 دق .. اديج هنيفرعت ىلب ..9 هنيفرعت الأ » : كلملا ةديس تلاق

 نيفرعتال كنا كسفن تنأ تدهشو . هتيأر امك رادلا هذه ىف هتبأر

 ةلصخ هديبو هتبأر « اسفن زعأ الو ةمه ربكأ الو اقلخ هنم فرشأ

 هب ثيغتسي قشمد بحاص ىلا اهب ثعب دق ىخأ ناك ىتلا رعشلا
 الا اهحمي مل ةلذم كلذب بكترا ىخأ نا .. هرصق ءاسن مساب

 قرش ىجنو « توملا نم ىتايح ذقنأ نأ دعب ىرعش ىل درف « اذه
 « سندلا نم

 « ىدركلا باشلا نينعت كنظأ » : ةتوقاب تحاصف
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 مهشلا كلذ ىنعا .. ىنعأ هايا معن » : تلاقو ةفهلب اهتردتباف

 رهظو تسمحتو اهطاشن اهيلا داع دقو. كلذ تلاق « .. لسابلا
 اهينيع ىف مامتهالا

 كلذ ىف اهتكراش دقو « مستبت ىهو اهيلا ةتوقاي تمدقتف
 اديج باشلا تفرع دق .. ا » : تلاقو « روعشلا

 .. مويلا كلذ ىسنأ الو

 ةنضاحلا د كلملا ةديس تلاقف

 تملع معن » : تلاق مث اهتركاذ عجارت' اهنأك اهتركف تلمعأو

 حالصب هتقالع ىه امو وه نم تنأ نيملعت له نكلو .. همس
 ©« + هملظ نم نينمؤملا ريمأ كوخأ وكشي ىذلا دلألا انودع نيدلا

 أ ال .. ال » : كلملا ةديس تلاق

 وطخب ال .. هتصاخ لاجر نم هنا .. ملعأ انأ » : ةتوقاي تلاق

 « .. هعم وهو الا ةوطخ

 ةيماسلا بقانملا كلت ةرمث لان دق نذا وهف » : مستبت ىهو تلاق
 ناعملت اهانيعو كلذ تلاق « 7 همسا امو .. مالوم دنع مدقتف

 افقاو هتيأر ام اريثكو .. نيدلا دامع همسا » : ةتوقاي تلاق

 ييمأ انالوم دنع وهو نيدلا حالص راظنتا ىف بهذلا ةعاق بابب

 « 7 كرصق ةذفان نم هيدهاشت ملأ . نينمؤملا

 ةرم ريغ هتبأر ىننكل « كانه هدهاشأ مل » : كلملا ةديس تلاق

 « شوقارق نيدلا ءاهب ذاتسالا بطاخب رصقلا اذه بابب افقاو
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 هنأك الامش وأ انيمي تفتلب الو « ذفاونلا ىلا ناعفترت ال هانيعو

 هلعل هرصب عفري نأ تددو ام اريثكو . رصقلا اذه لهأ فرعبال

 « ىف هيأر ىلع ىنلدي ائيش هينيع ىف أرقأ اميرو .. ىرصبب ىقتلي
 . ىنيرذعا ةلاخاي ىنيرذعا هآ . هبقانمب افغش الا كلذ ىندزي ملف
 هنامتك ىف ىرأ تنكو الجخو ءايح بحلا اذه كنع تمتك املاط

 « رمألا ىغقو هب تحب دقف نآلا امأ . ةذل

 - ام

 ناطلس ىألا

 مداخ .. نيدلا دامع نيبحت ىتديساي تنا » : ةتوقاب تلاقف

 هيلا رظنلا درحمب هب تقلعت فيك ..+ اذه ام هللاب .. نيدلا حالص

 كيخأ روصق ىفو كمامعأ نيب نا .. بيجع رمأ اذه . ةدحاو ةرم

 كلذ تلاق « .. مهنم دحأل ىئرتكت ملف كنم ةرظن نونمتب مهلكو

 بارغتسالا ةزه اهسأر تزهو
 ابارغتسا كنم رثكأ ىنا ةلاخاب تقدص» : كلملا ةديس اهتباجأف

 ..ةرظن ةقيقحلا ف تسيل ىهو ..ةرظنلا كلت درجمنم ىنباصأ ال

 توملاو ةايحلا نيب اهيف تنك . هلك رمعلا نم لوطأ ةعاس اهنا

 .راعلاب خطلتأ وأ ىبر هجو ىقلأ داكأ انأو باشلا كلذ ىلا ترظنف
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 طبه كالم هنا ىل ليخف . اعيمج نيرشلا نم ىنذقتأو هدب دمق
 « كالم نم هب مركأو .. ءامسلا نم ىتلع

 اهاتنجو تدرون دقو قارطالا ىلا تداعو كلذ تلاق

 « .. ! ؟ نيدلا دامع نيبحت تنأ نذا » : ةتوقاي تلاقف

 تمستاو ..راسكتالاو ءاكبلا نم امهلوبذ مغر اهاتيغ تقربأف

 : نآ اهسأرب تأموأو نزحلا نم اههجو ىف فئاكتام تفطل ةماستا

 ءايحتسا اهسأر ىلا هتعفرف ءاطغلا ىلا تعرسأو « معن د

 حيزت ىهو تلاقو « بارغتسالا عقوم ةتوقاب دنع اهلوق عقوو

 ث نيدلا دامع نا ىتديساب معن » : فطلب اههجو نع ءاطغلا

 « هللا نيدل زعملا ةليلس كلملا ةديسب قيلي ال هنكلو « لاثملا ردان

 اهيدخو اهيفتك ىطغ ىتح اهرعش لحنا دقو تسلجو تضهنف
 ىآزعملا نا » : تلاقو باتعلا ةرظن ةتوقاي ىلا ترظنو

 عساولا كلملا اذه هؤانبأ ثراوت الو ددؤتسلا اذه غلبي مل هلل

 لقت ال نيدلا دامع بقانمو . هقالخأ مركو هتمه ولعو هبقانمب الا

 ةعقو موي ةءورملا نم باشلا اذه هاتأ ام نيملعت كنا . ائيش اهنع

 رعشلا ةلصخىتلا لمحو « ىتاجن ليبس ىف ىنافت فيكو ..ديبعلا
 ىسنأال .. هاسنأ ال ىناف كلذ تيسسن دق تنك نا .. ىنفرعبال وهو

 اذه ىنذقنأف رادلا هذه نم ىلمح ادارأو نايقشلا كناذ ىناتأ موب

 كلذ لعف امناو « هاشخي باقع وأ هوجري باوث ريغب امهنم بيرغلا
 علو هتببحآ قالخألا هذه لجأ نم انأف .. ةيماسلا هقالخأب اعفدنم

 600 قاع



 ب

 نع اهرعش عفرت ىهو ةظحل تفقوتو . « هلصفو هلصأ ىلا رظنأ

 ىف ىب امه نيذللا نيلجرلا كنيذ نيركذتأ » : تلاق مث اهينيع

 ءافلخلا وأ كولملا ءانبأ نم امهنا نآلا تملع اذا + مويلا كلذ

 « + هل ةجوز نوكأ نأ نيضرت له .. امهدحأ ىنبلطو

 « .. فرشلا اميدع امهنا .. هللا ذاعم » : ةتوقاب تلاق

 هنا ىنظ ىلع بلغي امهدحأ نا ىملعا » : كلملا ةديس تلاق

 هل مداخ رخآلاو .. هيف ىننوبتغرت ىذلا فيرشلا نسحلا وبأ

 6«.. هديرأآ ال ىنا ملع نأ دعب ءاغوغلا طسو ىف ىفاطتخال هب ناعتسا

 تقرطأو تتكسف اهنم طرف ام ىلع تمدن اهنأكو كلذ تلاق

 امم نيقي ىلع تنأ له » : ةشهدلا اهتلوت دقو ةتوقاب تلاقف

 « + ىتديساب نيلوقت
 حجرأ ىننكلو .. نيقي ىلع ىنا لوقأ ال » : كلملا ةديس تلاق

 امناو .. كاذ الو اذه لوقأ ال انأف كلذ عمو . اريثك نظلا اذه

 ءىشب ترعش ةءورملا نم هاتأ امو نيدلا دامع تبأر ذنم ىنا لوقأ

 اهيف ىتأي ىرخأ ةرم هارأ نأ عقوتأ تنكو « هوحن ىبلق بذتجا

 هب اباجعا تددزاف « تأب ملف هعينص ىلع ةأفاكم بلطي ىخأ كك

 مث « ديدش بح ىلا باجعالا لوحتو « ىبلق ىف هتلزنم تعفتراو

 تلاق « 7 ىروعش لثم رعش, وه له هالبو » : تلاقو تدهنت
 ةنضاحلاو ءاكبلا نع كلامتت دعت ملو « تاربعلا اهتقنخو كلذ

 اهلبقتو اهنع ففخت تذخآف « ةدحاو ةرظنب قلعتلا اذه برغتست
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 نا . كدشر ىلا ىعجرا .. ىتديساب كنع ىففخ » : اهل لوقتو

 الا هري مل صخش عم دحلا اذه ىلا هفطاوع ىف لسرتسيال كلثم

 ىلا ىعجراو ىدلجت .. هتهج نم هروعش فرعي الو « تارم عضب
 دامع نا تملع # مايهلا اذه ىف تنأو  كنأ انضرف ول . كدشر

 « .. اليلق ىرصبت ..» كلاح نوكت فيك كاوس بحي نيدلإ

 تقرطأو .. اهدشر تداعتساو اهاوق كلملا ةديس تعمجتساف

 نكلو . اهعم قحلا نأ تأرف « اهتنضاح هتلاق اميف ركفت ىهو
 امناو .. باوصلا فرعي الو قحلل نعذيال ديتسم ناطلس بحلا

 ولحي الو .. باسح الب كتفلاو « ببس ريغب داديتسالا هل ذلي

 ةيلقعلا ماكحألل نعذأ ولو ء ادبتسم نوكي نأ الا بحلا

 اهيقف وأ املعم راصل ةيداصتقالا تارابتعالا وأ ةيقطنملا سيباقملاو
 هعدري الو روتسد هديقب ال قلطم ناطلس وه امناو .. ارجان وأ

 ةيضار هتيعرو .. لمعي امع لأسي ال وهف . باقع نم فوخ
 ناك كلذ .. اقفر هنسع بسحتو الدع هملظ دعت « هدادبتساب

 ىلع اهلدي اهلقع ناك دقل « ةظحللا كلت ىف كلملا ةديس روعش

 ترظنو اهفطا وع ىف تلسرتساف . هارت نأ ديرت ال ىهو ًأطخلا ناكم

 : تلاقو اهينيع ىف راكنالاو اهيتفش ىلع فارتعالاو ةتوقاي ىلا

 ..ال .. ال .. كلذ لعفي هنظأ ال ىننكلو .. ةلاخ اي تقدص »

 ينزياذقا ترك ام ريغ ىلا اليبس ىرأ ال قاف :,..نكم انهم نكلو
 « .. كيأرب
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 « لاط دق ثيدحلا نأ تأرو « باوجلا ىف ةتوقاي تريحتف

 ىلع تمزعف .. ةليللا كلت ىف اهل تفشك ىتلا بئارغلا تلاوتو

 ىضري لح ىلا ىدتهت اهلعل دارفنا ىلع ريكفتلل تقولا لالغتسا
 ىهو امهلبقت اهتديس ىدب ىلع تمارتف . اهريمض قفاويو اهتديس
 .. ىحورب كيدفأ كتمأ ىنا . ىتالوماب كنع ىففخ » : لوقت

 مونلا دعوم نآو ثيدحلا اذه نم مويلا تبعت دقو ةنئمطم ىنوك

 ىلع كيلع سأب الو رمألا ىف رظنأل ىنيلهماو . كشارف ىدسوتف
 . هنيبحت ال نم ىلع كربجيال هللا هظفح  كاخأ ناف . لاح لك
 دامع ةدهاشمل ةقيرط ريبدت نم دبال نكل . هدنع كتلزنم ملعأ انأو
 اريثك كيف ركفأسو « ةبهاذ انأ اهو كشارف ىدسوت.. نيدلا

 مث اهتبعادمل تكحضو . « ىف نيركفت كنظأ الف تنأ امأو . ةليللا
 اهريبعت كلملا ةديس تفطلتساف « نيبحت نميف ىركف » : تلاق

 « اهداقتعا ىلع ةتوقاب اهقفاوت نأ اهينامأ ىصقأ نم ناك هنأل

 اهنع ىرسف .. ءىش لك اهيلع نوهيف « اهبلق ىف امب اهعم رعشتو
 اهشارف ىلا اضيأ ةتوقاب تبهذو « مونلا ىف اهتنضاح تعاطأو

 -اوش

 رهاوجلا ةنازخ

 « اهقلق طرفل مانملاو ةظقيلا نيب ليللا ةيقب كلملا ةديس تضق
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 ملو « حبصلا ةالصل نذوملا توص ىلع ىلاتلا حابصلا ىف تقافأو

 « امون عيطتست دعت مل اهنكل .. ةالصلل مايقلا اهنم بلطي نكي '

 اهاخأ تركذتو . ةممئات اهراكفأو شارفلا ىلع بلقتت تلعجف '

 ىفش له « اهدنع نم هباهذ دعب هلاح فيك فرعت نأ تبحأو

 زخلا نم فرطمب تتكفتلاو « شارفلا نم تضهنف .. هيف ناك امم

 ةفرش ىلا ىدوؤي زيلهد ىلا اهتفرغ نم تجرخو « ءفدلل اسامتلا

 نأمطاف ةالصلل جرخ دق اهاخأ تأرف « ةفيلخلا ىلصم ىلع لطت

 اهتلأسو ةنضاحلا اهتلبقتسا اهتفرغ ىلا اهتدوع دنعو .. هيلع اهلاب

 اهتفرغ ىلا اهعم تشمو اهسناؤتتو اهثدحت تذخأو « اهلاح نع
 ىهو اهيلا تسلجو « ةدئاملا دادعاب ترمأو اهبايث سبل ىف اهتتاعأو
 « ريخب هناف نينموملا ريمأ ىديس ةحص ىلع كنئمطأ » : لوقت

 دمحأو ةالصلل هجورخ نم كلذ تفرع » : كلملا ةديس تلاق

 « .. هارأ نأ بحأ ىننكلو .. كلذ ىلع هللا

 بهذلا رصق نم هعوجر دعب ةليللا هنيرتس » : ةتوقاي تلاق
 « نآلا ماعطلا ىلا انب:ايه .. ةلودلا ماهم نم غارفلاو

 نأ عقوتت ىهو ماعطلا تلوانتف « ةدئاملا ةفرغ ىلا تشمف
 تيحتساف .. لعفت ملف « نيدلا دامع نع ثيدحلا ىف ةتوقاي اهحتافت

 نوئشب لغاشتت ىهو راهنلا كلذ فصن تضقو « هركذت نأ ىه

 بعت طرف نم مونلا ىلا ليمب ءادغلا دعب تسحأو . ةفلتخم

 تأده دقو تقافأو . اهنوفج ءلم تمانف اهشارف تدسوتف « سمأ
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 نم هيلع تناك ام ىلا ةبسنلاب هيف ىه ام اهيلع ناهو اهباصعأ

 الا رومألا هيرب الو اقلق هبحاص ديزي باصعألا بعت نأل .. بعتلا
 دوسألا اههجو نم

 « هتماستبا هيلا داعو اههجو قرشأ دقو شارفلا نم تضهنف
 اههجو ىو اهتءاج مث .. اهيلع تاطبأف ةنضاحلا بلطت تقفصو

 نع ربصت ملو « اهتيؤر دنع كلملا ةديس بلق قفخف « ربخ
 ييخلا الا ىئارو ام » : ةتوقاي تلاقف اهءارو امع ماهفتسالا

 « انب ىمله .. ىتديساي
 « + نيأ ىلا » : تلاقو تلفجأف

 « رهاوجلا ةنازخ ىلا » : ةتوقاي تلاق

 نيأ » : تلاقو هعمسي املا ركنملا ضارعا اهنع تضرعأف

 « ائيش ةنازخلا ىف اوكرتي مل مهنا ..# رهاوجلا

 ىننكل . اريثك اوكرتو اريثك اوذخأ مهنا » : ةتوقاب تلاق

 ىلا كباهذ ديرأ امناو .. ىتديساب رهاوجلا ببسب كوعدأ ال

 ..هيلا كبلط ىف ثعب هناف « نينموملا ريمأ ىديس ءاقلل ةنازخلا كلت

 « هملعأ ال ببسل ةنازخلا كلت ىلا هيفاوت نأ ىلع

 « + كانه هئاقلل ىباهذ بلطي ىخأ » : ةفهلب تلاق

 كيبايث ليدبت ىلا ةجاح الو .. ىتديساي معن » : ةتوقاي تلاق

 نيدجت ال « هيلا ىدؤي زيلهد نم ناكملا كلذ قل نيبهذت كنأل

 « انب ىمله .. ادحأ هيف
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 ةءالمب اهسأر تفلف « ىشثمت نأ اهيلا تراشأو كلذ تلاق

 ضرغلا نوكي نأ هاسع اميف ركفت ىهو تشمو « نوللا ةيدروزال
 راهنلا كلذ ىف ةوعدلا هذه نم

 . ىراوجلاو مدخلا هالخا زيلهد ىلا ءاسنلا رصق نم اتجرخ
 ةنازخ تتأ ىتح اهقيرط ىف ادحأ دجت ملو كلملا ةديس ترمف

 « فوفرلاو نئازخلا اهيف تبصن ةديدع فرغ ىهو . رهاوجلا

 كلت تلخد دق نكت ملو .. سفانطلا قوف كئارألا اهيف تميقأو

 رئاخذلا نم ىوحت امب عمست تناك اهنكلو . ليوط دهع نم رادلا
 رصنتسملا مايأ ىف تذخأ اهنا ملعتو « ةنيمثلا تارهوجملاو « ةسيفنلا

 قلك جلو: .اع هلام يعم ةينع ءرتأ ىلع تامل, ريب يأ نا

 ركذلا قحتسي رهاوجلا نم ائيش اهيف دجت نأ عقوتت
 ىلا راشأو « اهلخدأو بجاحلا اهلبقتساف بابلا ىلا تلصو

 اهانيعو تلخدف كلملا ةديس امأ . تفرصناف فارصنالاب ةتوقاب
 ىطسولا ةعاقلا ردص ىف اسلاج هتأرف .. اهيخأ نع ناثحبت ناتعئاش

 دعب ةحبسم هديبو ةريغص ةمامعب ففخت دقو « دعقم ىلع هدحو

 عفر هتخأ ءىجمب بجاحلا هأبنأ املف . ركفي قرطم وهو اهتابح
 هتلأسو هيلع تمارتف « اهب بحرب ذخأو اهل شهو « اهيلا هرصب

 « 7 تنأ فيكو « ةيفاعو ريخب هلل دمحلاو ىنا » : لاقف هتحص نع

 ةملاس انأف املاس نينموملا ريمأ ناك املط » : كلملا ةديس تلاق
 همجو ىف أرقت ىهو كلذ تلاق  ادنسو انكر انل هللا هاقبأ

 نيدلا حالص
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 ةداسو ىلع سلجت ىهو هتبطاخو تلهاجت اهنكلو . اديدج اربخ
 « ةديدع نينس ذنم رادلا هذه لخدأ مل ىنا » : ةلئاق هنم برقلاب

 « .. و اهيف ام تملع ىنا ركذأ الو ةلفط تنك اهتلخد ةرم رخآو

 نأ ىفكي ؟ ىملعت نأ كاسع اذامو » : الئاق اهمالك مطقف
 ى هللا همحر برصتتسملا مامالا اندج دهع لبق اهيف ناك امب ىعمست

 « قودنصلا اذه ىلا ىرظنا

 تفلي, هتنظف « شوقن هيلعو عنصلا نقتم وهو هيلا ترظنف
 « ليمج هنا » : تلاقف هشقن ىلا اهرظن

 ىنعأ ىننكلو « هرهظم لامج ىنعأ ال .. ال » : دضاعلا لاق

 هللا همحر ب ىدلاو ىنربخأ « ةميركلا ةراجحلا نم هيف ناك ام

 اهتميق درمز دادمأ ةعبس رصنتسملا نمز ىف هنم اوجرخأ مهنا

 6« سانلا اهفطاخت رائيد ”.ءءرو٠٠

 « ردان بيرغ كلذ نا » : تلاقو كلذ نم تشهدف

 نم ناك ام ءامسأ كل ركذأ نأ تدرأ ولو » : دضاعلا لاق
 امناو « تاعاس ةدع طقف اهدرس قرغتسال رادلا هذه ىف فحتلا

 ىفلأب ذئموي عبب « رانيد فلأ نونامث هتميق رهوجلا نم ادقع ركذأ

 « متاخ 1؟١٠١ وحن طقف ةضفلاو بهذلا متاوخ نم اوذخأو . رانيد

 ىلع ةعبرم بهذ متاوخ ةثالث اهيف « ةفلتخملا رهاوجلا نم اهصوصف
 ىقامس توقاي نانثالاو « درمز امهدحأ « صوصف ةثالث اهنم لك

 نم هوجرخأ ام ادع اذه .. رانيد فلأ رشع ىنثاب تعيب ىنامرو
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 .. ليكلاب لاكتو ةبيولاب ىصحت تناك اهناف « اهوحنو رهاوجلا
 اهوعاب « رانيد فلأ ةئامعبسب لصألا ىف ةارتشم رهاوج ةبيو اهنم

 نم هانيع رهاوجلاب عصرم بهذ سوواطو « رانيد فلأ نيرشعب
 ناولأ ىلع بهذلاب متعطملا انيملا جاجز نم هشيرو « رمحأ توقاي
 ةلوقنملا وأ ءافلخلا نع ةثراوتملا فحتلا ادع « سوواطلا شر

 نم اهراجحأ جنرطشلا عقرو « )١( مهريغو نييسابعلا نم انيلا
 « اهلثم تائمو هذه لك .. جاعلاو ةضفلاو بهذلاو رهاوجلا

 « .. نآلا مالكلا نم ةدئاف الو رصنتسملا ةبكت ىف تذخأ

 انتبيصم نا » : تلاقو هتعمس امم كلملا ةديس سفن تضيقتناف

 ىهو كلذ تلاق « نآلا ركذتلا نم ةدئاف الو .. ىخأ اي ةميدق
 هيلا اهمادقتسا ببس نع اهيخأ رطاخ ىف ام لجعنت

 كتئلوأ نا « كنئمطأ ىننكلو .. تقدص » : دضاعلا لاقف
 لهأو انتصاخ ضعب ناف « انل ناك ام لك اوذخأي مل صوصللا
 « رئاخذلا نم ناك ام ضعبب انل اوظفتحا ذئموي نيصلخملا انتتاطب
 لخادب ةنازخ ىلا ضهنو كلذ لاق .. « نآلا ىلا أبخم لازي الو

 « هبيج نم هجرخأ حاتفمب اهحتفف .. اهيلا رظنلا تفلت ال طئاحلا
 هعفد « رظنلا رهبي رهوجلا نم دقع هيف اقح اهنم جرخأف هدب دمو

 « كقنع ىلع هيبرج هيذخ » : اهل لاقف هبلقت تلعجو هتلوانتف اهيلا

 هايا اهسيلأو هجرخأو هدب دمف .. قحلا ىلا هتداعأو « تعجارتف

 لوالا ءزجلا - 416 ىزيرقملا )١(
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 « كل اذه » : لاقو اهقنع ىف

 دحأب قيلي ال هنا هيذخ » : لاقو « اهعنمف هديعت نأ تدارأف

 درمزلا نم هتراجح امتاخ رخآ قح نم جرخأو 6 كاوتش

 اهبجعي ملق .. اهعبصأ ىف هايا اهسبلأو « هركذ ىذلا لثم توقايلاو

 « هنيرت امل ىثهدت ال » : لاقف اهتشهد ظحالو « مركلا اذه هنم

 اهعفدأسو © ىاوس اهب ملعيال ىرخأ افحت نئازخلا هذه ىف ناف

 « كلت تيهذ امك بهذت الثل كيلا اهلك
 اذام» : تلاقف هيلع أرط ببسل هينعب ائيش همالك نم تمسوتف

 هذهب عتمتي ال .. هيلا ريشت ام نوكي نأ هللا ذاعم ؟ ىخأ اي ىنعن

 اهتوص قنتخاو كلذ تلاق « .. كدالوأ ىوسو كاوس رئاخذلا
 ى تظحالف .. اهمالك منت نأ تّكمهو تدلجت اهنكل « اهتدارا مغر

 مث . فعضتسملا رظن اهيلا رظني وهو « عمدلاك ائيش اهيخأ ىنيع

 « .. ! # انل فحتلا هذه ىقبت نأ نيديرت ال تنأ » : لاق

 بالها

 نيييطخ نب

 اجوز نسحلا ىبأ لوبق نع اهعانتما نم هيلا ريشي ام تكردأف

 ال اهنكل .. اهتبتامل اهوخأ هراتخا ىذلا بولسألا اهيف ركأو
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 ىفي نأ عيطتسي نسحلا ابأ نأ دقتعت الو « هقفاوت نأ عيطتست

 : تلاقف « ةعاسلا كلت ىف عافدلل ابسانم تقولا نكي ملو « هدعوب
 تدهاع دق انأف .. ىتقاط ىف سيل رمأ ىلع ىخأ اي ىنفتنعت تنأ »

 ائيش لعفي نأ عيطتسي لجرلا كلذ ناك اذاو جوزتأ ال نأ ىسفن

 « نوكي اذام ىرن مث « هلعفيلف

 . لك لبق بولطملا امنا » : لاقف ىضرلا هبش اهباوج ىف ىأرف
 .. ؟ كلذك سيلأ .. لمعلا ىلع مدقيل هب ىضرلا ىرهظت نأ ءىث

 كلذ لاق . « 7 ضفرلا اذه ىري وهو رطخلا اذهل ىدصتن فيك

 « اهرمأ ىلع بلغت تداكف « اهيضرتسيل شهيو مستبي وهو
 .. ديري ام ىلع هقفاوت نأ ىلع اهيخأل اهبح اهلمحي نأ كشوأو

 دامع تركذتو هنم ترفنف « نسحلا ابأ تروصن' نأ تثيل ام اهنكل
 اهاتنجو تدروتو اهردص ىف اهبلق جلتخاف نيدلا

 : لاقف « اهعنمي ءايحلا نكل ع« هتباجا ديرت اهنأ اهوخأ نظف
 .. كل ناسنا ًافكأ لجرلا اذهو « ىبلط تبجأ ول كريضي اذام »

 .. كل ابيطخ هنيضرت كنا ىلوق .. ريخلا نم هب اندعو امع الفف
 7 ىرغص ةبيصم اهناف ةييصم هلوبق نأ نيبسحت تنك اذاو

 تابح ”دعب لغاشتو .. همتكي رسب ناقطنت امهنأك هانيع تقربأو

 تفاخف « اهيخأ مالك ىف اهتركف تلمعأو كلملا ةديس تقرطأف
 لهو « ىرغصلا ةبيصملاب ىخأ اي ىنعت اذام» : تلاقف اهنظ حصي نأ

600091 



16 

 « + اهنم ربكأ ةبيصم كانه

 نم ىمجعأ لجر كبلطي نأ ىتخأ اي اهنم ربكأ » : دضاعلا لاق
 « + تمهف .. هبلط درب انل لبق ال كلهأ ريغ

 اذه ىلع رساجتب نم + ىنعت اذام » : كلملا ةديس تلاق

 6« 7 بلطلا

 انقوقح بلس ىلع رساجت ىذلا هيلع رساجتي » : دضاعلا لاق

 ىثخن ىذلا لجرلا .. ءايحأ نحنو اننود رمألاب دبتساو انيديأ نم
 لجرلا اذه عيطتسي الأ .. باسح فلأ هتاكرحا بسحنو هتوطس

 « 7 هدري نم بلط اذاو ؟ بلطي نأ
 حرتص » : تلاقف « اهيخأ مالك نم مهفي ام تدعبتساو تتغبف

 « ؟ نيدلا حالص ىنعت له .. لوقت امب

 « : كلوق امف .. ىنعأ هابا معن » : دضاعلا لاق

 ملو اهصئارف تدعتراو اهاتبكر تكطصا دقو تعجارتف

 مدلا كشوأو اهنول عقتما دقو « دعقملا ىلع سولجلا نع كلامتت

 تتكسو اهقورع ىف دمجي نأ

 نم فطليل اهيفتك لوح هعارذ طاحأو اهبناجب اهوخأ سلجف
 الو .. ىنتجرحأ كنكلو ربخلا اذهب كتجعزأ ىنا » : لاقو اهتتغب

 الجر نكلو .. دعب احيرص كبلطي مل هنا .. ذفن دق رمألا نأ ىنظت

 نأ دعب ةبيصملا هذهب ىنأجافو حابصلا اذه ىف ىنءاج هتصاخ نم

 ناطلسلا نا » : لاق نأ ىلا ةضيرع ةليوط تامدقمب مالكلا دهم

00091 



 الذ

 نع كلأسي نأ بحأف « نارقلا اذهب فرشتي نأ ديري نيدلا حالص
 « اعنام كانه لعل .. بلطلا ىلع مادقالا لبق ىقيرط

 <« ؟ هتبجأ اذامبو » : كلملا ةديس تلاقف

 نسحلا ىبأل ةبوطخم كنأب .هبيجأ نأ تممه » : دضاعلا لاق

 ىننكل « ةطرولا هذه نم ةاجنلل ىفكت ةجحلا هذه نا ىملعل

 ناكملا اذه ترتخا دقو « كلأسأل دغلا ىلا باوجلا ىف هتلهمتسا
 ةيلج ىلع كتعلطأ دق انأ اه .. ثلاث انعم نوكيال ىتح ةلباقملل
 نكي, ملو . « 7 ىلوأ انمع نبا لوبق نيرت الأ .. كيأر امف « رمألا

 ىهو باوجلا ىف تاطبأ املف « لوبقلا ريغ اهنم رظتني دضاعلا

 لاوئسلا ررك ةقرطم

 اهنأل ةطرولا هذه نم ةاجنلل ةقيرط ىف ركفت تناكف ىه امأ

 اهنكل « نسحلا ىبأب جاوزلا ىلع نيدلا حالصب جاوزلا لضفت
 حرتصت نأ اهسفن اهتثدحو .. امهيلك ىلع نيدلا دامع رثكأ لضفت

 اهوخأ ررك املف .. ةبقاعلا تيشخ اهنكلو « اهريمض هنكي امب هل
 جرب هق نلعب ىلإ, جامتعالا نأ: تقدص » : تلاق لاؤسلا

 ركذت الو تئش 2 ث اذا ةبوطخم ىنا هل لق .. همزع نع نيدلا حالص

 « نأ
 الئثل بيطخلا انركذ اذا الا قدصيال هنكل »: دضاعلا لاق

 ىبأل ةبوطخم كنا هل لوقأس .. هنم صلختنل بذكت انبسحي

 ©« نسحلا
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 نوكي ال كلذ نأل .. اذه لقت ال .. الك » : ةلئاق هتردتباف
 مغر اهتوص عفترا دقو حيرصتلا اذه نع كلامنت ملو « امتح

 اهتدارا

 لبق كفطالأو كلماجأ تنك » : لاقو ههجو ىف بضغلا نابف

 كل تنيب نأ دعب ىنعم كضفرل ىرأ الف نآلا امأ . لكشملا اذه

 نيملعت تنأو « اهيخأل ةبحملا تخألا رعاشم هذه تسيل .. ببسلا

 حالص نأ ملعي نأ دعب نآلا اميس الو « نسحلا وبأ هب اندعو ام

 ىلوق ٠ ا ع امامتها دادزي هناف « كيف هسفانم نيدلا

 ىملعاو .. كتبحم قدصو كلقعتب ىناميا عزعزت الاو « هتلبق كنا

 مم و ل ال

 . ةدكحلا نم ءىشب كلذ لاق « كرمأ

 تعجرو « اهردص ىف ةيمحلا تبهو اهيلع ديدهتلا كلذ

 امب ىنددهت » : تلاقو بتاعلا اهيخأ ىلا ترظنف « اهسفن ةزع اهيلا

 ائيش ريغي ال اذه نا + ىرمأ ىلو كنأبو .. ىلع ةطلسلا نم كل

 ..لعفاف كسفن نم ةطلسلا هذه لغتست نأ تئش اذاو . ىمزع نم

 تلضف امبرو .. ىبارملا قفانملا كلذ لوبق ىئلع ليحتسيف انأ امأو
 « كاذ الو اذه ديرأ ال ىننكلو . ةرورضلا دنع هيلع نيدلا حالص

 دحلا اذه ىلا له » : لاقو حيرصتلا اذهل دضاعلا شهدف

 ىنأل تأطخأ ىننظأ ..7 ةحقلا هذهب ىننيطاختو كتراسج نم غلب

 نم كرمأ ىلو ىنأل كريشتسأ ال نأ ىل ناكو . رمألا ىف كترواش
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 كنا ىل رهظي ذا « كل ريخ هنأ ىرأ ام لعاف انأو .. هوجو ةلمج

 قوسلل ىجرخت نأ الا قبي مل .. هملعأ ببس ريغل أطخلاب ةكسمتم |
 نأش نم كلذ سيل .. ليبسلا ءانبأو ةراملا نم اجوز كل ىراتختو

 كتركيمو كولملا ةقبط نم كتلعج ةيهلالا ةبانعلا نا .. ءافلخلا تانب

 وبأ اذهو . ءافكألا ريغب جاوزلا كل زوجي الف فيرشلا بسنلاب

 كلذ لاق « .. نآلا ىفكي . كل ناسنا افكأ وهو انمع نبا نسحلا

 اماربا الو اضقن لبقي ال ام لاق هنأك ريسملل زفحتو

 «رثأتلا نم ضرألا ىلع طقسن نأ تكشوأو ةفقاو تلظف ىه امأ

 اهاخأ تأر نأ دعب اهرطاخ ىف امب حوبت نأ عيطتست ال اهنأل
 . همداخ بحت اهنا ملع ول فيكف « نيدلا حالص اهليضفت ربك

 لعفت نأ ىلع تممصو « ىلوأ لاحلا كلت ىف توكسلا نأ تأرف

 ريسملل كرحتن هتأر املف . فرعلاو عرشلا تفلاخ ولو اهل ولحي ام

 هتطلسب ترعش اهنأنظف ..ةملكب هفت ملو « ةنيكسو ءودهب تشم

 باتعلاو بضغلا راهظا لصاوو هحرف متكف .. تلبقف اهيلع
 « زيلهدلا ىف اهرظتنت اهتتضاح تأر بابلا نم تجرخ نيحو

 فى اسوملم اريغت ةنضاحلا تظحال دقو .. اهتفرغ ىلا اهتقفارف

 ربخلا عالطتسا اهمه حبصأف « اههجو

 الو اهتنضاحل رطخبال لمع ىلع تممص اهناف كلملا ةديس امأ
 .هذيفنت نود ةتوقاب لوحت الثل هنامتكى لع ءاقبلا تلضفو ..اهريغ

 وجنتو اهيخأ رصق نم هعم رفتو نيدلا دامع مدقتست نأ اهل رطخ
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 هنع ثحبلا ىف ةتوقاب نع ىنغتست ال اهنكلو . رسألا كلذ نم

 اهنع كلذ نامتك ىلع تمزعف « همادقتساو

 ةلادلا نم اهل ام مغرو . اهتديس بضغ نم تبيهت اهناف ةتوقاي امأ
 عالطتسا ىلا قوشتت تذخاف .. اهتبطاخم ىلع رسجت مل اهيلع
 ىرأ ىلام » : اهل تلاق ةفرغلا تلخد املاحف ؛« لهاجتلاب اهلاح

 ادقع اهديج ىف ىرأ ىنا .. اهبضغأ ىذلا ام .. ةيضاغ ىتديس

 اناك ول .. توقايلاو درمزلا نم امتاخ اهعيصأ ىفو « رهوجلا نم

 « ايندلا مومه ىنع تلازل ىل
 امهتيسن دق تناكو « متاخلاو دقعلا ىلا كلملا ةديس تهبتناف

 « اهعبصأ نم متاخلاو « اهقنع نم دقعلا تعزنف .. اهقلق طرفل

 دهنتت ىهو ريرسلا ىلع تسلجو « ضرألا ىلا امهب تمرو
 ىتديساي كلاب ام » : لوقت ىهو متاخلاو دقعلا ةتوقاي تطقتلاف

 ىنيطعأف « كقباض دق دق دقعلا اذه ناك اذا  كبضغأ ىذلا ام

 « .. هايا

 نم هتعجرتساو « .. هيتاه لب .. هيذخ » : كلملا ةديس تلاق

 متاخلا عم اهبيج ىف هتعضوو اهدي

 دق تنك اذا » : تلاقو ةبعادملا ليبس ىلع ةتوقاي تمستباف
 ىف ىنافتأ انأو ىتديسا» ىبنذ وه امف « نينمؤملا ريمأ نم تبضغ

 « ؟ كتمدخ

 كراب » : تلاقو اهظيغ تمظكو اهلوق ىلا حايترالا ترهظأف
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 « .. نآلا ىنيعد .. كيف هللا

 كنيب ىرج اذام ىلوقت ىتح ككرتأ ال .. ال » : ةتوقاي تلاق

 « نينموملا ريمأ انالوم نيبو
 « ىالوم سيلو .. كالوم هنا » : كلملا ةديس تلاق

 « هءاقب انل هللا لاطأ هللا مكحب انالوم هنا » : ةتوقاي تلاق

 دقو تتكسو « .. هنكل هءاقب هللا لاطأ » : كلملا ةديس تلاق

 اهعومدب تقرش
 نيكشتال اذامل « ىعم كتداع تريغ دق كلاب ام » : ةتوقاي تلاقف
 دعوم ىلع نكن ملأ ؛ ءىث ىف كتمدخ عيطتسأ ىتلعل .. كمه ىلا
 « + نيدلا دامع رمأ ىف رظنلل

 « ربصلا اهيلع ناهو اهنع ىرس نيدلا دامع مسا تعمس املف
 رثآف . عمدلا نم ناعملت اهانيعو تمستباو ةتوقاي ىلا تتفتلاو

 هللاب » : لوقتو امهلبقت اميدي ىلع تبكأو ةتوقاي ىف اهرظنم
 هنكي امع ىل ىحصفا .. ءافجلاب ىنيلماعت ال .. ىتديساب ىبضغتال
 « ىفاخت ال .ىلوق .. ىحورب كيدفأ كتمأ انأو كريمض

 رمأ نم دعوم ىلع انك معن » : تلاقو دلجنت ىهو تدهنتف

 « 7 تربد اذامو + تيأر اذام « نيدلا دامع

 كتدارا عوط انأو .. كل رمألا نا ائيش رأ مل » : ةتوقاي تلاق

 « الاح لعفأ انأو ىلوق « لعفأ نأ نيديرت اذام

 ىتأي نأ ديرأ » : تلاقو اهءاشحأ تقرتخا ةرظن اهيلا ترظنف
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 « .. ةليللا هذه ىف انه ىلا نيدلا دامع

 « 1 اذاملو * ةليللا هذه ىف » : ةتوقاب تلاق

 كنا نيلوقت تنا .. ببسلا نع ىنيلأست ال » : كلملا ةديس تلاق

 هذه نيدلا دامع ىرأ نأ ديرأ . ىتدارا ىه هذهو ىتدارا عوط

 « ةليللا
 ىعجراو نآلا كنع ىففخ .. كلذ ىلع كل » : ةتوقاي تلاق

 ريمأ ىديس عم مويلا كل ىرج امع ىل ىكحاو « كدشر ىلا

 « نينمؤملا
 امهقلق فخ « نيدلا دامع مادقتسا ةيحان نم اهلاب نأمطا املف

 اهنيب راد ام اهيلع تصقو سلجت نأ اهتتضاح ترمأو « تسلجف
 نأ تأرو .. اهيأر ىف كلذ ركأف « هرخآ ىلا هلوأ نم اهبخأ نيبو
 ىلع رسجت مل اهنكلو « ةفيلخلا ةمواقم ىف تأطخأ دق اهتديس

 دوعت نأ مزتعت ىهو اهيأر ىرت اهنا ترهظأف « كلذب اهتحراصم
 لمفت فوس اهنأ اهتتأنطف « ليلق دعب رمألا ىف اهعم ثحبلا ىلا
 ىرخأ ءايشأب اهتلغشو ثيدحلا تركيغو « هديرت ام

 تاق

 ندلا دامت

 ثعب نيدلا حالص نا هتخأو دضاعلا ثيدح نم تملع دق
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 امل ىراكهلا ىميع نا كلذ ببسو « اهافش كلملا ةديس بطخم

 هتلباقم ىف عرسأو « نيدلا حالص ىلا اوت راس ملعلا راد نم جرخ
 ةفيلخلا تخأ ةبطخ ىلا ثيدحلا ىف قرطتو « ةولخ ىف دارفنا ىلع

 نيدلا حالص نسحتساف .. ةيسايسلا ةلدألا نم مدقت امب هعنقأو

 ىضتقا امبر ذا .. هتروشم نع هاهنف هابأ رواشيل هلهمتساو « هيآر
 هيعس ىراكهلا هركذو . كلذ نوريال مهو ةفيلخلا ةفطالم هبأر

 ىلع نوضباق انثا » : نيدلا حالص لاقف . هفرع ذنم هتحاصم ىف
 اهريغو لاومأو ةيلوتو لزع نم « ءاشن ام اهب لعفت ةلودلا مامز
 را ةفالخلا ىف عمطن فيكف

 0 ناصقنلا ىف عقنف ةدايزلا بلطن نأ ىثخأو برعلا

 كا مزعلا فيعض كدهعأ ال » : ىراكملا لاقف

 يراك رمل لا يرتلا غنم ةقااخلا بلع ادحأ فرع ل

 دزو ؟ ةفيلخلا تخأب جاوزلا قيرط نع كدالوأل اهدهمت وأ .. تنأ

 اهئاكذ نع الضف « ءاسنلا لمجأ نم كلملا ةديس نا كلذ ىلع
 هناف ىثرقلا بسنلا انجوحأو اهتبلط اذاف ةفالخلا امأو . اهئاهدو

 لزنو « حتفلاب اوقرفت نيبشرقلا ةباحصلا نم نيريثك نأل روسيم
 « مهدحأ نم السلستم كدج نوكي دقف « داركألا دالب ىف مهضعب

 هيلع نوهي هنا نيدلا حالص كردأو . دجلا رهظي وهو كلذ لاق
 ىثرقلا بسنلا مزل اذاو « ةفيلخلا تخأب هجاوزب ةفالخلا ءاعدا

 « ةبطخلا ىلع مادقالا نم بيهتي لظ هنكلو .. مهيف ابسن هل لحتتا
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 لمعلا نم دب نكي مل اذا » : هل لاق ىسيع حاحلا ىأر املف

 « ىنم ةباتك الب رابتخالا ليبس ىلع كنم كلذ لعجاف كيأرب
 بطاخأف « ىسنت دنع نم كلذ لعاف ىنا » : ىراكملا لاق

 « .. نوكي اذام ىرأو كتبغر ىف ةفيلخلا

 ةعاسلا كلت ىف ىراكملا بهذو « انسح » : نيدلا حالص لاق

 ىف هلهمت ساف « فيطل بولسأب كلذ ىلع هعلطأو دضاعلا ىلا
 تبأر امك باوجلا

 « هسفنب الخ هدنع نم ىراكملا باهذ دعب هناف نيدلا حالص امأ

 نأ ىغبني ناكو « رمألا ىف عرست هنا ىأرف امهنيب راد ام عجارو
 دوعي ىتح كلذ لجأ هنكل .. هيلع مادقالا لبق هابأ فشاكي

 هاتأ ليلق دعبو . رمألا نم لح ىف لازيال وهو باوجلاب ىراكملا
 ةؤلؤللا رصق نم رخآلا بناجلا ىف هيبأ عم ماعطلا ىلا هوعدب مالغ

 حالص هنبا بطاخي نيدلا مجن لاق ةدئاملا ىلع مه امنيبو .. ىضمف

 . قابسلا نيدايمب امامتها مكدنع رأ مل فسوب اب » : نيدلا

 نيدايملا مهل ءىشنأ .. اليوط نوحاتري كلاجر كرتت نأ ىغبني ال

 نولغتشيو « مهنادبأ ىوقنت كلذبف « لويخلا ىلع اوقباستي ىك
 » سئاسدلا نع

 عوبسأ ىغميال نحنو « ىبأ اي تقدص » : نيدلا حالص لاق

 بحأو . هيلع انعلخو هانمدق قبسلاب زاف نمف اقابس هيف ىرحن ال
 ىلاجر نم راتخأسو 6« ةعاسلا هذه ىف كيدب نيب كلذ برجأ نأ
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 حورلا ةفخو اعرسم ىتأف نيدلا دامع ىدانو ©« بوكرلا ىف مهرهمآ
 ىف رهاظ طاشنلاو « هينيع ىف ىلجتت ةعاجشلاو « ههجو ىف ةرهاظ

 هيلع نيدلا مجن رظن عقو املف .. هلضع ءالتماو هتماق باصتتا
 قابسلل دعتسي نأ هرمأي نيدلا حالصو هيف رظنلا لاطأف « هفطلتسا

 لوحتف « فرصناو اعيطم نيدلا دامع راشأف .. مهامس نيرخآ عم

 فيك» : لاقو باجعالا ماستبا مستبي وهو هيبأ ىلا نيدلا حالص
 « ؟ ىبأ اي باشلا اذه تيأر

 نم عقو هنأل هنع كلأسأ نأ امزاع تنك » : نيدلا مجن لاق

 الو « ةلاسبلاو ةعاجشلا هيف مسوتأ ىناو « اليمج اعقوم ىسفن

 « كلاجر نيب اعيفر اماقم الاب الا هنظأ

 ليخلا بوكر ىف هتراهم تيأر اذا فيكو » : نيدلا حالص لاق
 « ىتمدخ ليبس ىف ىنافتب هنا ىفكي ..# ةديمحلا هقالخأ تربخو
 «..لعف « رانلا ف كسفنب قلأ هل تلق ولف .. اطرفم ابح ىنبحي هنا

 « .. همدقو هيلع صرحا » : نيدلا مجن لاق

 « اهب هتمركأ الا رمت ةصرف كرتأ ال ىنا » : نيدلا حالص لاق

 هنكل داوقلا رابك نم نوكي نأ قحتسيو ىمرح نم نآلا وهو
 تمسوت كنأ ىنرس دقو .. نأش هل نوكيسو نسلا ريغص لازيال

 « .. رايتخالاب هنم تققحتو انأ هتمسوت ام هيف

 « ؟ هتجكوز له » : نيدلا مجن لاقف

 دجأ ملف ةليمج ةيراجب هجيوزت تدرأ » : نيدلا حالص لاقف
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 « جاوزال اليم هيف
 عماطملا باحصأ بقانم ىه كلت » : لاقو هسأر نيدلا مجن زهف

 ظفتحاف .. عماطملا كلت ىلا مهتيلكب نوفرصني ةدايسلا بالط

 « باشلاب

 « قابسلل ادادعتسا لوبطلا عرق اعمس ذا كلذ ىف امه امنيبو

 «رصقلا مامأ اهل اهوبصن ةكيرأ ىلع هيبأ عم نيدلا حالص سلجف

 قلطأو . نولملا ريرحلا نم ةلظم اهقوفو « قابسلا ةبلح ىلع فرشت
 رئاسنع زاتمي قرزأ سرف ىلع نيدلا دامع ناكو « ةنعألا ناسرفلا

 قوفي هنا نيدلا مجن ظحالو « دعب نع نورظانلا هفرعي « سارفألا

 اوقباستو ةديدع اباعلأ اوبعلو .. ةقابللاو ةفخلا ف ناسرفلا رئاس
 -قابسو ةبعل لك ىف ةحجار نيدلا دامع ةفكو .. اومارتو

 تحت هيبأ عم سلاج نيدلا حالصو تاعاس عضب كلذ ىف اوضق

 هيضتقي امب مهملكيو مهتراهم ىلع ىنشي نيدلا حالصو « ةيحتلا
 ىتأبو لجرتي نأب نيدلا حالص هرمأف نيدلا دامع ءاج ىتح ماقملا

 . مارتحالا فوقو نيدلا مجن ىدي نيب فقوو لجرتف « هيبأ ىلا
 كنا ىنرسو .. ميظع لبقتسمب نيدلا دامع اي كرشنبأ » : هل لاقق

 « كناطلس باجعا ىلع زئاح
 ىنا » : لاقو امهلبقي نيدلا مجن ىدب ىلع نيدلا دامع بكأف

 نوكأ نأ ىل ردق اذاو .. ىحورب هيدفأ « ناطلسلا ىالومل دبع
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 « ىقاقحتسال ال .. هلضف نم كلذ نوكيف اروكذم ائيش
 :لاقو هيلا هعفدو هتقطنم ىف ناك ارجنخ لوانتو هرهظ ىلع تبرف

 « ىنم اراكذت رجنخلا اذهب ظفتحا »

 وهو « نيدلا حالص دلاو نم ماركالا اذه نيدلا دامع ربكأف

 « امهلكبقي هيدي ىلع ىمارتف .. هباهي هسفن نيدلا حالص نا ملعي
 هباطخ نم غرف املف « ناسرفلا ضعب بطاخي نيدلا حالص ناكو
 هسفت تطسبناف نيدلا دامع بطاخي هدجوف « هيبأ ىلا لوتحت
 « هنع ضار كنا ىنرس » : لاقو باشلا كلذب هباحعال

 هلعجتو همدقت نأ ىرأو كلذب ريدج وهو » : نيدلا مجن لاقف

 « كتصاخ نم

 « كل تلق امك « ىسرح نم وه » : نيدلا حالص لاق

 اراهن الو اليل كقرافي الو كمزالي نأ بحأ » : نيدلا مجن لاق
 « نذا الب كيلع لخديف قيدصلا ةلاد هل نوكت نأو

 ىدلاو رمأ » : هل لاقو نيدلا دامع ىلا نيدلا حالص تفتلاف
 ضهنو « ىلاحرت الو ىلح ىف ىنقرافت ال نآلا نم تنأف كلذب
 ميِق حالص رمأو . امهعبتي نيدلا دامعو رصقلا وحن هيبأ عم ىشمو

 حبصأو « لعفف هتفرغ برق ةفرغب نيدلا دامع صتخي نأ رصقلا

 « هرطاخ ىف امع هب ربعي امالك دجب ال هنانتما طرفل نيدلا دامع
 ةدوملا قداص ىف ٍبلغيو .. هالوم ةمدخ ىف ىنافتن نأ رمضأ هنكلو

 نع نوربعيف اريصق مهناسل نوكي نأ مهلامعأ ىف نيصلخملاو
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 مالكلا نود لمعلاب مهروعش

 تس اج

 برررغ رمأ

 لك بهذ ءاشعلا دعبف « مهم لغاش مويلا كلذ ىف مهل نكي ملو

 نيدلا حالص هنبا ةفرغ ىف تاعاس نيدلا مجن ىضقو « هتفرغ ىلا

 .. نيدلا رونب رصم ةقالع لوح رودت ةريثك نوئش ىف ناثداحتي
 هشارف ىلا فرصنا مث

 « رصم رمأ ىف ركفي وهو هتداعك ةليللا كلت نيدلا حالص تاب

 هصتخا نأ دعب رعش هناف « نيدلا دامع الا سارحلا نأمطاو رصقلا

 ىلع ارهسو ةظقي رثكأ نوكي نأ بجي هنا هبرقب نيدلا حالص
 حالص نا هقلق طرفل ملحف « كلذ ىف ركفي وهو تابف . هتايح

 4 ائيش عمسي ملف هعمسب خاصأو اروعذم ضهنف هيداني نيدلا

 وهو هالوم ظقوي نأ ىثخف « عمستيو ضهني نأ هسفن هتثدحف

 همون راط دقو هشارف ىلا داعف . ملحلا ىف كلذ عمس هنا نيقي ىلع

 « تاوطخ عقو عمسي وه اذاو .. مونلاو ةظقيلا نيب هبلقت رثكو

 هنا هرطاخ ىلع بلغف .. ائيش عمسي ملف عمستو هشارف نم بتهف

 ىأرو « بيرق رجفلا نا ملعف ءامسلا ىلا رظنو . اسجاه عمس
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 لطيل جرخ رجفلا حال املو . هبايث سبلف مونلا عيطتسي دعي مل هنا
 2« ءىداه ءىث لكو « ةلفقم اهكرف نيدلا حالص ةفرغ ىلع

 هتفرغ ىلا داعف ةداعلاك بابلاب سارحلاو

 لخدو هاتبلف « هيداني نيدلا حالص عمس ىتح ةهينه ضمت ملو
 .ةشهدلا هتذخأ دقو مونلا سبالمب هريرس ىلع اسلاج هآرف هتفرغ

 راشأو « + اذه ام » : نيدلا حالص هب حاصف هايحو هيلا عرسأف

 الولسم ارجنخ ىأرف نيدلا دامع مدقتف . هسأر دنع ةداسولا ىلا

 نم نيدلا حالص سأر عضوم دنع ىقلأ دق ميدق مد راثآ هيلع

 « 7 ىديساي اذه لعف نم » : حاصو لفجأف ةداسولا

 هذه ىف توحص ىنكل .. ىردأ ال » : نيدلا حالص لاق

 عقوف ركفي نيدلا دامع قرطأف « اهارت امك لاحلا تيأرف ةعاسلا

 رجنخلا كلذ دمغ وه اذاف ريرسلا ىمدق دنع ءىش ىلع هرصب

 ققد ذا هنكلو 6 هبحاص فرعي. هنا ركذي ملف 6 هلمأتو هلوانتخ

 اهضفف « هالوم ىلا اهعفدو اهجرخأ ةقاطب هفوج ىف ىأر رظنلا
 ..قفصو نيدلا دامع ىلا اهعفد مث « هينيع ىف ةتغبلا تنابف اهأرقو

 هدلاو نيدلا مجن ريمألا ىداني نأ هرمأف ناملغلا دحأ هيلع لخدف

 الاح

 رجنخلا لوانتو اهتءارق داعأو ةقاطبلا أرق هناف نيدلا دامع امأ

 سانلا لخدي فيك » 5 نيدلا حالص لاقف هيف رظنلا داعأو « هلمأتو

600091 



0 

 دحأ رعش الو ةدصوم باوبألاو رصقلا اذه لخاد مئان انأو ىلع

 )» 9 سارحلا نم :

 سارحلا برقأ هنآأل هوحن هجوم خيبوتلا نا نيدلا دامع سحأف

 نيدلا مجنب اذاو بيجي نأ مهو « رثأتلا ةدش نم هيلع جتراف « هيلا

 اذاو اهأرقو ةقاطبلا لوانت لاحلا كلت ىف امهآر املف « لخد دق

 : اهف
 نيدلا حالص فسوب ىلا ةيليعامسالا ديس ىديرم دحأ نم »
 تمقأو .. باوبألا كيلع تلفقأ ناو كنا فسوب اب ملعا »

 ىف تغلاب دق كارأ .. صاصقلا نم وجنت نأ ردقت ال سارحلا

 ميعز لبجلا خيش تيسنو « تملظو تيدبتساو تلواطتو ةحقلا

 ىننكلو « كيلع تيقبأ امل ةليللا كلتق تدرأ ول . نيبليعامسالا
 نأ ىف عمطت الو . كريس نم حلصت نأ كرذنم انأو كنع توفع
 وأ كاخأ نوكأ دق ذا .. لانملا ديعب كلذ ناف « انأ نم فرعت

 فى ةرعش وأ كتمامع ىف اطيخ نوكأ دقو « كسراح وأ كمداخ

 .. كدح مزات نأ كنم بلطأ امناو .. ىردت ال تنأو « كسأر

 « مالسلاو

 نيدلا مجن راشأ مث .. ةظحل عيمجلا ىلع توكسلا ىلوتساف

 لخدي ال ةولخ ىف اوسلجي نأو « بابلا قلغي نأ نيدلا دامع ىلا
 صوصخلا ىلع هءاس دقو « اظيغ دقتي هبلقو لعفف « دحأ مهيلع

 ةصاخلا ةسارحلا اهيف ىلوت ىتلا ىلوألا ةليللا ىف رمألا اذه ثودح
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 .. هقلق نيدلا محن كردأو « لوقي اذام ىرديال دومجلا هباصأو

 « فوخ كلخادي الو ىنباي برطضت ال » : لاقو هل مستباو هادانف

 « مهفرعي فسوي نظأ الو موقلا ءالؤه نوفرعت ال مكنا

 نوعيطتس فيكو 7 ةراسحلا هذه امو + ءالؤه ةيليعامسالا

 مل هنا اوقدص ..# ىلوح سرحلاو ىمون ةفرغ ىف ىتلع لوخدلا
 » .. ىلتق نم ءىث مهعنمب نكي

 مهنا .. مهنع ديعب كلذ نا .. اوئسخ » : نيدلا دامع حاصف

 « نيعللا مهميعز لتقي نأ لبق ةرعش ناطلسلا ىالوم نم نولانيال
 له » : لاقو سلجي نأ نيدلا دامع رمأو نيدلا محن سلجف

 « 7 ميعزلا اذه وه نم فرعت

 « .. هنأش نم نكي امهمو .. ىديساي الك » : نيدلا دامع لاق

3 

 ةيليعاومالا

 هصقأسام عمساو باشاي لهمت د : لاقو همالك نيدلا مجن عطقف

 سيئر هسفن ىمسي ىذلا ةيغاطلا اذه ربخ نم فسوي ىلع

 ىلا هباطخ هجوو . « ةيشيشحلا ةقيقحلا ىف مهو « ةيليعامسالا

 وأ ةينطابلا وأ ةيليعامسالا نا ىنباي ملعا » : لاقو نيدلا حالص
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 نم لق ةقالع ةيديبعلا ةلودلاب اهل ةعيششلا نم ةفئاط ةيشيشحلا
 ةيليعامسالا بهذم نا .. كل اهلصفأ نأ تببحأ كلذلو « اهفرعي
 مكاحلا اميس الو هورصن دقو « حتتفلا دنع ةلودلا هذه بهذم ناك

 ةزمح همسا ىسراف لجر ةدعاسمب هرشنو هايحأ هناف هللا رمأب |

 .. ىزردلا

 هل « حابصلا نب نسح همسا ىسراف لجر رهظ همايأ فو »
 4 )١( انه هل لحم ال مايخلا رمعو كلملا ماظن عم ليوط ثيدح

 تومألا لبج ىف ماقأو « نييئادفلا نم ةيعمج اذه نسح أشنأف

 كتفلا ىلع هلاجر ىرغي ناكو . ةنس ةمئام نم رثكأ ذنم نيوزق برق
 كلملا ماظن مهولتق نيذلا ةلمج نمو « لاجرلا رابك نم ءاش نمب

 نولتقي اوناك .. كولملاو داوقلا نم نوريثكو « ةقجالسلا ريزو
 ىف « نولابي ال مهناف اوفرع اذاو .. نولتتقي نم نوفرعبال مهو
 « مهسيكر رمأ ذيفنت ليبس

 : لاقف هحراوج لكي هعمسي امل ايغصم نيدلا حالص ناكو
 ذا هقدصأ نكأ مل ىننكلو « ليبقلا اذه نم ءىثب تعمس ىنأك »

 اذيفنت ةروصلا هذه ىلع لتقلل هسفن لجرلا ضرعي نأ لقعي ال
 « طقف هالوم رمأل

 ف ةيمحلا تجاه دقو نادقتت هانيعو نيدلا دامع ضرتعاف

 لجرلا نا .. لوقعم رمأ اذه .. ىديساب ىلب » : لاقو هسأر

 )١( ةنس و لالهلا عجار 1115
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 « همرتحيو هبحب ناك اذا هحورب هالوم ىدفيل

 نكل « ىنباي كيف هللا كراب » : لاقو هضرغ نيدلا محن كردأف

 نويئادفلا امأ .. ءىش ىف اعمط كلذ نولعفي سانلا رثكأو ليلق كلثم

 فلتخا دقو . مهسيئر ةعاط درجمل هنولعفي ام نولعفي امناف ءالؤه

 ناك انسح نا ضعبلا لوقيف .. ىنافتلا اذه ريربت ىف سانلا

 .لقعلا بلست ىتلا ةشيشحلا مهيقسي وأ « رحسلاب مهيوهتسي
 ببسلا نكي امهمو « نيشاشحلا وأ ةيشيشحلاب اوفرع كلذلو
 لاجرلا رابك ىلع رطخ ةفئاطلا هذه دوجو ناف

 نع ةديعب « نيوزق ىف اذه حابصلا نبا نمز ىف اهرقم ناكو »
 لامعأ نم قامسلا لبج ىف اهزكرم ناف نآلا امأ . رايدلا هذه

 هذهلو « فارطألا ىف ةاعد مهلو « نوصحو لقاعم هيف مهل « بلح

 ةسايرلا نا هتصالخ « ماشلا ىلا اهلاقتنا لبق ليوط خيرات ةفئاطلا

 تومألا ىف مهعبار ناكو « هريغو هريغ ىلا حابصلا نبا دعب تلقتتا

 همسا ىلا نوفيضيو « اضيأ انسح ىمس ةنس نيسمخ وحن ذنم

 ىف ترشتتا دق هتوعد تناكو . « مالسلا هركذ ىلع » : مهلوق

 مهب اوناعتساو ةيليعامسالا اوبرقف « اهوحتف دق جنرفالاو ماشلا

 جنرفالا كلم مهل نذأف . ارهجو ارس ةريثك عقاوم ىف نيملسملا ىلع

 اولزنو ( ةيريصنلا لبج ) قامسلا لبج ىف اوميقي نأ بلح بحاص
 كتفلا نم اونكمت همايأ ىفو « مارهب همسا ذئموي مهميعزو سايناب

 ريمأ لضفألا كلملا مهنم « ماشلاو رصمب داوقلاو كولملا نم ةفئاطب
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 :ماكحأب رمآلاب دبتسا هنأل هب كلذ اولعف مهنا لاقي « رصمب شوبجلا

 هلعل « هملعأ ال ببسل هلتقو مارهب ىلع بلغت رمآلا نا ىنغلبو . هلل
 .سأرب اوفاطو  هنع اعافد هلتق ناك ناو « شويجلا ريمأ لتق هءاس

 جنرفالا نم نيريثك اضيأ اولتقو هذه ةرهاقلا عراوش ىف مأرهب
 قامسلا ل بحب مهلو « سلبارط بحاص نومير : مهنم ةفلتخم ججحب

 « ةفاصرلاو « هقيلعو « بقرمو « فايصم اهنم نآلا ىتح عالق ةدع

 ءاسؤرلا ىهدأ هنظأف نآلا مهميعز امأ . اهب نومصتعب « اهريغو

 . ةرصبلا نم هلصأ ناميلس نب نانس نيدلا دشار همساو اعيمج

 « ةفسلفلاو ملعلا ىف هقفتو .. تومألا ىف ةيليعامسالا سيئر مدخ

 ىوقتلاب رهاظتو . جرعأ وهو بلح ىف ماقأو ماشلا ىلا لقنتا مث

 ةماعلا ىوهتسي ائيش دجت الو .. كلذب ةماعلا بذتجاف نيدتلاو
 ناك اذه انانس نأ كانه انلاجر ضعب نم ىنغلبو . نيدلا لثم
 تناكو « هؤاعد رثكف رخصلاك دماج وهو ظعبي رخص ىلع سلجب

 رحسلا وأ ءاهدلاب مهلوقع ىلع بلغتف « اونواعتي نأ مهل هتوعد
 ءاسنلا ىتح .. مهنيب ةكرتشم مهلاومأ اولعج ىتح « ملعأ ال

 كلذ نم مهعنم مث . تانبلاو

 : قامسلا لبج ىف ذئموي ةيليعامسالا سيئر ىلا هربخ غلبو »

 ةماعز ملتساو هفلخ ليلق دعبو . هيلا همدقتساف دمحم وبأ همساو

 ,ىرفس لبق هربخ تعمس دقو . طقف تاونس عضب ذنم ةفئاطلا هذه

 هفتلا دقو « ةذفانلا ةملكلاو ةوطسلا بحاص نآلا وهو ليلقب
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 رمأ اذا . مهحاورأب هنودفي مهو « نييئادفلا ةاعدلا نم فولأ هلوح

 وأ ريمألا كلذ ةمدخ ىف لخدو ركنت كلم وأ ريمأ لنقب مهدحأ

 بقرتن لازيإ الو ٠ سراح وأ © مداخ وأ « سئاس ةفصب كلملا

 مهنا هلل دمحلاف + هردص اق هرجتخ دمقو هل حتتت ىتخ ضرقفلا

 نم اعقو لقثآ اذه مهدي دهت نكلو « ةرملا هذه كلذ اولعم مل

 « لتقلا

 تال انج

 عربتلا
 دامعو ءركفي اقرطم ثيدحلا عامس ءانثأ ىف نيدلا حالص ناكو

 « هينذآب هظافلأ فقلتيو 6« ةيليعت نيدلا مجن تاكرح بقري نيدلا

 مجن غرف املف . هردص ىف ةسامحلا ت تشاجو هتيحيرأ تجاه دقو

 ررشلا داكي, هينيع ىأرف « نيدلا دامع ىلا رظن ةن مالكلا نم نيدلا

 لهاجتف امهنم رياطتي
 رش بنجتنل اهذختن ةليسو نم دبال » : لاقف نيدلا حالص امأ

 « اهتبقارمل نيغرفتم ريغ اننا .. ةفئاطلا هذه

 دب الو ائيش ديفت ال اهتبقارم نا » : الئاق نيدلا دامع ىدصتف

 مزعلا نم هينعب ام ىلع نالدت هانيعو كل كلذ لاق . « اهرياد عطق نم

 ديكألا
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 ©« 7 ىنعت اذام » : نيدلا مجن هباجأف

 نسحأ نأ ىدنعف ىأرلا ءادباب ىل نذأ اذاد : نيدلا دامع لاق

 « هتباصع قرفتتف ةباصعلا هذه سيئر لتقي نأ ءادلا اذهل ءاود

 موقلا نأل « هيلا ليبس ال قاش رمأ اذه » : نيدلا مجن لاقف

 . ناكم لك ىف ةثوثبم مهنويعو « ةرعولا لابجلا ىف نومصتعم
 ىتأتي فيكف « رصقلا اذه ىف اسانأ مهنم نا نآلا انملع دقو
 « ؟ هلتقو مهسيئر ىلا لوصولا

 امك هتمدخ ىف ىنافتي هالوم بحب نم نا » : نيدلا دامع لاق
 لخدي نأ نوعلملا ىليعامسالا اذه عيطتسي امكف .. ىديساي تلق
 نأ هاوسل نكميف « هلمع ام لمعيو نيدلا حالص ناطلسلا ةفرغ

 اذاو . هردص ىف رجنخلا اذه سرغيو ةيليعامسالا ميعز ىلع لخدي

 نأل . كتفلا نم ةفيرش اسوفن ذقنيل ابجاو ىدأ دقف كلذ دعب لتق

 هلتق ليبس ىف ىنافتلاف  ءامظعلا لتق الا دمعتي ال نيعللا اذه

 « سفنلا ىبأ لك هيلا ىعسي رمأ
 هذه ىف هسفن وه بهذي نأ ىنعي باشلا نأ نيدلا محن سحأف

 رطخلاب هداقتعال هتايح ىلع اصرح همزع نع هينثب نأ دارأف « ةمهملا

 .. نونجم الا هيلع مدقبال رمألا اذه نا » : لاقف هددهب ىذلا

 ام اريثك مهناف « لاملاب مهئاضرتسال ىرخأ ةليسو مرحن ال انكلو

 ةطلسلا لاجر ضعب مهبرغي ذا .. لاملا ىف اعمط لتقلا نوبكتري

 « .. ةلئاط لاومأ لباقم مهنادعأ لتق ىلع
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 « لاملاب نوضرتسي دق .. ىديساب تقدص » : نيدلا دامع لاقف

 نم نوضفني مهناف مهميعز لتق اذا امأو . هل ةياهن ال اذه نكلو

 « هلوح

 .. بعص هنأل باوصلا ىأرلاب اذه سيل » : نيدلا مجن لاقف

 « هرطخ فرع اذا هيلع مدقي نم دجت الو

 .ناعملت هائيعو هردص ىلا هديب ريش, وهو نيدلا دامع لاقف
 ةمهملا هذهب مايقلل هسفن مدقي نيدلا دامع كدبع اذه » : ةسامح

 « ىبلط درت ال نأ وجرأو « ةعاسلا هذه نم

 .. اهلثم ردني ةيمح اهنا .. كيف هللا كراب » : نيدلا مجن لاقف

 « انه كيلا ةجاح ىف اننكلو

 .لوأ هذهو « انه ىدوجو نم ةدمئافلا امو » : نيدلا دامع لاقف

 امأ . اهيف لتقي نأ ناطلسلا ىالوم كشوأ « ىتسارح نم ةليل
 انالوم سأرب كفلحتسا . الصاف اعطاق نوكي نأ وجرأف ىباهذ
 اذهو ليبسلا اذه ىف فارصناب نذأت نأ نيدلا حالص ناطلسلا

 « ىل ريبك فرش
 نع ريكفتلا 2 اقراغ لادجلا اذه ءانثأ 2 نيدلا حالص ناكو

 آل هبتنا همسا عمس املف « ةليللا هذه ىف رمألا اذه عوقو ببس

 هف نحنو ادج ةرطخ ةمهملا هذه نا » : هباجأف نيدلا دامع هلوقب

 )» انه كيلا ةجاح

 « .. ىل نذأف « بهذأ نأ كسأرب تمسقأ » : نيدلا دامع لاق
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 : نييدلا مجنلاقف « هريشتسي هنأك هيبأ ىلا نيدلا حالص تفتلاف

 « رطخلا اذه كنع عدو ىنعطأ »

 سأرب تمسقأ ىنكلو « عيطم دبع ىنا » : نيدلا دامع لاق

 ارس ىباهذ نوكي نأ بجيو « دغلا حابص ىف بهاذ ىنا ىالوم

 انقيدص فرعن ال انحبصأ اننأل امكاوس هب ملعبال ناسنا لك نع

 « .. ىباهذ ببسي دحأ ملعي نأ ىغبني الف « انودع نم

 كقفو  ضماف كلذ نم دب نكي مل اذا » : نيدلا حالص لاقف

 ببسلا ىف ركفأ ناثحابتت امتنأو تنك ىننكلو « هديرت امل هللا

 « .. ىننكلو .. دتهأ ملف ةليللا رمألا اذه عوقو بجوأ ىذلا

 اذه نا هل حجرتف « ىراكملا دي ىلع كلملا ةديس ةبطخ ركذتو

 . نيرتتسملا ةيليعامسالا دحأ سمحت ىلع ثعب ىذلا وه رمألا
 تكسف الوقعم ليلعتلا اذه دجي مل هنكلو

 ام لق ..+ فسوب اب كلاب ام » : هل لاقف « هددرت هوبأ ظحالف

 كيدفي ىذلا نيدلا دامع مامأ حيرصتلا ىدافتت كلعل .. كل رطخب

 « 7 هحورع

 ببس ىف تركف ىننكلو .. تبأ اي الك » : نيدلا حالص لاقف
 « توكسلا تلضفف « ىمكح مقتسي ملف ةليللا ثدح ام

 « + كل رطخ اذام لق » : نيدلا مجن لاق

 ىف أطخ تبكترا ىنا ىبأ اب كل فرتعأ » : نيدلا حالص لاق

 كلذو . ميمح ىل قيدص ءارغاب ىعرست هيلا ىنقاس سمأ حابص
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 اهو « هيف كريشتسأ نأ هب مايقلا لبق ىغبني ناك رمأب تمق ىنا
 « ىعرست ةبقاع ىقالأ نآلا انأ

 » .. لق ..؛ كلذ وه ام » : نيدلا محن لاق

 ملعت تنأو ىراكهلا ىسع انقيدص ىناتأ 2 : نيدلا حالص لاق

 هيف ىربإ احارتقا ىئلع حرتقاف « ىايا هحصنو ىل هتدوم قدص

 رمألا تكرت لب ةباتك هيف بتكأ مل ىننكلو « هتعطأف ىل اريبك اريخ

 « كريشتسأ امشير امهبم

 : لاقف « هدارم مهف ىلع اربص عيطتسي نيدلا مجن دعب ملف

 « + حارتقالا اذه وه امو »

 دضاعلا ةفيلخلا بطاخي نأ ىلع ضرع » : نيدلا حالص لاق

 « .. ىل ةجوز نوكت نأ كلملا ةديس هتخأ رمأ ىف

 هتقفاو لهو » : هيف حاصو نيدلا محن هجو ىف ةتغبلا تنابف
 « 7 كلذ ىلع

 ىفتكن نأ تيضر اريخأو « اريثك تددرت » : نيدلا حالص لاق

 6» هسفن دنع نم ىهفشلا لاؤسلاب

 ..نيطالسلاب قيلت ال رومأ ىلع مدقت لازت ال » : نيدلا مجن لاق

 ..؟ لشفلل انسفن ضرعن اذامل .. هتيب لهألو لجرلا اذهلو انل ام

 « ..9 ةاتفلا فرعت له

 « .. ادج لامجلا ىف ةعراب اهنا ىل ليق » : نيدلا حالص لاق

 ناملكتتي امهنا ملعف « اتكاس ثيدحلا عمسي نيدلا دامع ناكو
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 اهيلا عجرأو ديبعلا ةعقو موي اهآر دق ناكو « كلملا ةديس نع

 رفظلاب ملحي مل هنكل « اهفطلتسا دقو « مدقت امك رعشلا ةلصخ

 ةجوزمم ةذلب رعش هالوم بلط عمس نيح هناف كلذلو . اهب
 نم لضفأ هديسل ةليمجلا ةاتفلا كلت نوكت نأ هل ذل .. ةريغلاب
 ... هنم ةريغلاب سحأ كلذ روصت نيح هنكل .. هاوسل نوكت نأ

 ,له» : هل لاقف « ريكفتلا ىلع لدي ام ههجو ىف نيدلا مجن ظحالو

 « + نيدلا دامع اي ةاتفلا فرعت

 دشأىف ىهو « اهيف اهتيأر ةصرف ىل تحبتأ » : نيدلا دامع لاق

 نيطافنلا ىالوم رمأ موي « ديبعلا ةعقو موي ىنعأ « بارطضالا |

 ف تنكو « هيمر نع اوفكت نأ مهرمأ مث « رصقلا ىلع طفنلا ىمري
 .لازأ الو « هنم اهتذقنأ قيض ىف ةاتفلا تيأرف رصقلا لخد نم ةلمج

 ,حالص ىديسب قيلت اهنا .. ىبهذلا اهرعشو ليمحلا اههجو ركذأ

 « 7 هنم ريخ وه نم عقونت ىه لهو .. نيدلا ظ

 7 اهلو انل ام » : لوقي امم قثاو هنا رهظي وهو نيدلا مجن لاقف ظ
 ىلا همالك هجوو « ءايح الا ىراكهلا عطب مل فسوي نأ ىف كشأ ظ

 « ؟ ةفيلخلا نم باوجب ىراكملا كاتأ له » : الئاق نيدلا حالص

 ىف هلهمتساف ةفيلخلا بطاخ هنا ىناتأ » : نيدلا حالص لاق 0
 « .. نوكي اذام ىردن الو .. باوجلا ظ

 هيلع لهسي ال » : لاقو راكنالا ةزه هسأر نيدلا محن زهف ْ

 كسمتلا وديدش نيكاسملا ءالوه نأل « رمألا اذه ىف باوجلا
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 فالسألا دجمب مهكسمت ىنعأ . مهتدايس نم ةيقابلا ةيقبلا هذه
 نم اننأل مهتانبل ءافكأ انسل انناو « لوسرلا تيب ةلالس نم مهناو:

 نيدلا حالص ىلا تفتلاو « همف ءلم كحضو كلذ لاق « مجاعألا

 نم دبال ناك اذا هنا ىراكهلا لوق ركذت دقو « ركفن, اقرطم هآرخ

 هيلا ةفالخلا ةروريص نم هعقوتي ام ادع .. هل هعضو « ىبرع بسن
 فئأتسا هيلا هوبأ تفتلا املف جاوزلا كلذ ببسب هدالوأ ىلا وأ

 69 فيرشلا بسنلا كلذب راختفالا مهل قحب الأ » : الئاق مالكلا

 هب نونينض مهنا تلق كلذلو ..» ال فيك » : نيدلا مجن لاق

 كحضو «؟ ىدرك تنأو كبلط لوبق وجرت فيكف « هيف نوطرفيال'
 «دغلا هب ىتأي ام ىريل ثيدحلا عطقي نأ نيدلا حالص ىأرف

 ةفيلخلا باوج اناتأ ىتم » : شارفلا نم ضوهنلل زفحتي وهو لاقخ:

 ء شارفلا ىلع ىقلم لازبال رجنخلا ناك ضهن املو « هيف رظنت
 ىالوم ىل نذأب له » : لوقي وهو هلوانتو هيلا نيدلا دامع عرسأف»

 « ؟ رجنخلا اذهب.
 « + رجنخ كدنع سيلأ » : نيدلا حالص لاقف

 ردص ىف هدمغأ نأ دوأ ىننكل .. ىدنع » : نيدلا دامع لاق

 « هب اندده ىذلا ةيغاطلا كلذ.

 ىلع اممصم لازت الأ » : هبايث سبلي وهو نيدلا حالص لاق
 « + هلتكت

 ليبسال ذا هلتقأ نأ ىالوم سأرب تمسقأ » : نيدلا دامع لاق
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 نم سمتلأو ىنعجارت ال نأ وجرأف . كلذب الا هنم ةحارلا ىلا

 تمسفقأ دقو « هئاعدو هاضرب ىندوزي نأ نيدلا مجن ريمألا ىالوم

 « ةرهاقلا جراخ انأو الا دغلا سمش علطت ال نأ

 فعلا ةرظن نيدلا دامع ىلا رظني وهو نيدلا محن مستاف

 ىلع ةريغلاو ةيمحلا نم كيف هارأ ام ىنرسي » : لاقو باجعالاو

 ىليعامسالا اذه نأل « ةفاك نيملسملا ىلع ةريغ ىه لب « فسوي

 « هلتق نم تنكست اذاف .. هسئاسدب ملاعلا قلقأ دق ناطيشلا

 ةلودلا هذه لاجر نم دحأ كمدقتيال ميظع دئاقو ريبك ريمأ تنأف

 « اذه فسوب ىنبا ريغ

 دادزاف « ىربكلا ةافاكملاب حيرصلا دعولا اذه نيدلا دامع ربكأف

 مامتا ىلا نيدلا مجن داعف . الجخ قرطأ هنكلو « همزع نم انكمت

 اذه كلمع ضرتعي امو قرطلا فرعت له نكلو » : لاقف هثبدح

 « + رطاخملا نم

 ىنزجعب الف « نآلا ائيش فرعأ ال ىنا به » : نيدلا دامع لاق

 « هفرعأ نأ

 « دادعتسالا لجأل مايأ ةعضب انه ىقبتف » : نيدلا محن لاق

 اذه نم ةليللا جورخلا ىلع تمسقأ دق » : نيدلا دامع لاق

 ضرغلا الو ىريسم ةهجب دحأ ملعيال نأ سمتلأ امئاو .. دلبلا
 )»2 ةلنم

 « كيف كروب » : لاقف هبايث سبل متأ دق نيدلا حالص ناكو

 نيدلا حالص
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 كقفو » : هل لوقي وهو نيدلا دامع ىلا رظني هآرف هيبأ ىلا رظنو

 ىلا تقفو اذا كنا ملعاو . كسفنب اقثاو اعاجش نك « كرمأ ىف هللا

 « دحأ هلي مل ام لانتف « كاوس هعطتسي مل المع تيتأ ديرت ام

 « نيدلا حالص دب مث « نيدلا مجن دب ليبقتب نيدلا دامع مكهف

 ىتنايرت ال امبرو « مويلا ىنوئش ريبدت ىف امكتذأتسأ » : لاقو

 « ةسلخ دلبلا اذه نم جرخأ نأ بحأ ىنأل نآلا دعب

 « .. كل ادب ام لعفا » : نيدلا مجن لاق

57 0" 7 

 ةلاسرلا

 تذخأ دقو « همزلي ام دادعاو هرفس ريبدتل نيدلا دامع جرخف

 ممص هنكلو « ميظعلا رطخلا نم اهب قدحي. امب هل ىلجتت هتمهم
 ةأفاكملاب دعولا نم هعمس ام دعب اميس الو اهيلع

 دعأ ىتح رفسلل أيهتي وهو ةوالؤللا ةرظنم ىف راهنلا مظعم ىضق
 ىف درفتاف .. ليصألا ىلا سمشلا تلام دقو « هيلا جاتحي ام لك

 قرطيال هنأل لفجأف هباب قرطي قراطب اذاو « هتمهم ىف ركفي هتفرغ
 بابلا حتفو ضهنف . رفسلا ةبهأ ىلع وهو اميسال « دحأ هباب
 رصق ناملغ نم هنا هلكشو هبوث نم رهظي ايبلقص امالغ ىأرف
 ةرضح ىف ىلعل » : لاقو مالغلا لخدف كلذ برغتساف . ةفيلخلا
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 « 7 نيدلا دامع سرافلا

 « ؟ كءارو ام .. معن » : نيدلا دامع لاق

 قلغي نأ نيدلا دامع ىلا ريش. وهو « هبيج ىلا هدب مالغلا دمف

 اهلوانتف . هيلا اهعفد ةفافل جرخأو « دحأ هاري نأ نم افوخ بابلا

 ىبهذلارعشلا ةلصخ اهيف ئأر هنأل هندب رعشقا ىتح اهضف متن ملو

 « ههجو ىف ةتغبلا ترهظف « كلملا ةديس ىلا اهعجرأ دق ناك ىتل

 الب ةرصتخم ةلاسر وه اذاف « باتكلا ىف سرفتب ذخأو دلجت هنكل

 صن اذهو .. أرقي وهو لخادلا وحن لوحتو بابلا قلغأف . عيقوت

 : باتكل

 .. نيدلا دامع لسابلا لطبلا ىلا د
 هذهو .راعلاو لتقلا نم ةفيرش اسفن تيجن كنا ىديساب ملعا »

 نأ ىنفلك دقو . كعينص ىلع كتئفاكتل كتيؤر ىلا جاتحت سفنل

 نم دكانتل باتكلا اذه اهيلع ىوطني ىتلا ةمالعلا كيلا لسرأ
 دقو « كيلا ةجاح ىف انناف لجع ىلع انيلا عرسأف .. ىلوق قدص

 كدشري باتكلا اذه لماحو 4 كيعدتسن نأ نود لبق نم انتيبل

 « قيرطلا ىلا
 ةهينه لظف « ملح ىف هسفن بسحي وهو باتكلا ةوالت نم غرف

 ةبهأ ىلع وهو ىعادلا ةوعد بيجبأ .. هلمعي اميف ركفي بئاغلاك

 رعشلا ةيؤر دنع سحأو . هخرصتست ىهو رذتعي مأ 9 رفسلا

 ةلصخلا كلت لمح ىلع هثعب ام ركذتو . ةباجالا ىلا هوعدي بذاحب
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 اهتماركىلع اصرح اهتبحاصصىلا اهعفد ىتح « ةرهاقلاىلا قشمد نم

 8 اهيلا بهذي الو هوعدت فيكف اهفرعي نأ نودب
 هاطبتسا املف « باوجلا رظنني افقاو كلذ ءانثأ ىف مالغلا ناكو

 مالغلا ىلا تفتلاف هسفنل اذه هبتتاف « نيدلا دامع وحن ةوطخ اطخ

 « ؟ باتكلا اذه ريغ كءارو ام » : لاقو

 ىنتلأس اذا ترم”أ ىننكلو 2 ىدل ام لك اذه » : مالغلا لاق

 « هيلا كدشرأ نأ قيرطلا نع

 قيرطلا دحأ لهجي له ..# كلذ فيكو » : نيدلا دامع لاق

 « ؟ ةفيلخلا رصق ىلا

 « الوهجم رصقلا سيل » : لاقو هتوص ضفخو مالغلا مستباف

 ىلا لجرل ليبس الو « ءاسنلا رصق ىف ةلاسرلا هذه بحاص نكلو

 امّيق شوقارق نيدلا ءاهب ذاتسألا متلعج نأ دعب اميس الو كانه

 « وجلا باقع نم عنمأ حبصأف « هيلع

 ناكملا ىلا لو صولا نكمي فيك نذا » : نيدلا دامع لاق

 « 9 دوصقملا

 ىلع كلدأ ىناف باهذلا ىلع تممص دق تنك اذا » : مالغلا لاق

 « دحأ كب رعشي الو ءاسنلا رصق لخاد ىلا كلصوت قيرط

 «ةيراج بوث ىف ركنتأ نأ ىنعت كنظأ » : لاقو هلوق برغتساف

 دحأ عيطتسيال ذا .. ائيش ىنغيال اذه ناف .. الك » : لاق

 « هبقلو همساب بجاحلا هفرعي مل نا بابلا نم رورملا
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 « .. لق ..؟ نذا فيك » : نيدلا دامع لاق

 نيب ضرألا تحت بيدارس ىف ايرس اقيرط فرعأ » : مالثلا لاق
 « نوليلقلا الا اهفرعيال ةفيلخلا رصقو ةرظنملا هذه

 « ؟ ضرألا تحت بيدارس » : نيدلا دامع لاق

 نويمطافلا ءافلخلا ىنب امل .. ىالوماي معن » : مالغلا لاق

 قئادحلا ىلا هنم نجرخي قيرط مهئاسنل نوكي نأ اودارأ مهروصق
 . جيلخلا اذه فافض ىلع ةمئاقلا رظانملا ىلا .وأ « نيتاسبلاو
 رصقلا طسو نم اهيلا نلزني « ضرألا تحت بيدارس نهل اوأشنأف

 اهتلمج ىو . نيتاسبلا ىلا نجرخي ىتح باجح الب اهيف نيشميو
 نم رثكأ ةقورطم تناك اهناف « ةرظنملا هذه ىلا ةيدؤملا بيدارسلا

 مهنم ةثالث نا ىتح .. انه مهتماقاو ءافلخلا ددرت ةرثكل اهاوس

 « رصقلا ىلا بيدارسلا هذه ىف اولمحو « ةرظنملا هذه ىف اوتام
 مث )١( زئافلاو « هللا نيدل ظفاحلاو « هللا ماكحأب رمآألا : مهو

 اهرمأ ىسو .. ةرظنملا هذه ىف ءافلخلا ريغ لوزن دعن اهرمأ لمهأ

 ى ريسأ نأ تببحأ اذاف .. اهفرعأ ىننكلو « تاونس ةدع ذنم

 « تلعف كتمدخ

 لوالا ءزجلا - 434 ىزيرقملا ١(
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 تا

 بيدارسلا

 « بدارسلا هذه دوجو برغتساو هرمأ ىف نيدلا دامع ريحتف

 كشو ىلع هنأل رذتعي مأ ةوعدلا بيجي له ىف هتركف لمعأو

 دق اهآرف « سمشلا ىلا علطتي ةفرغلا ةذفان ىلا تفتلاو . رفسلا
 امك ةليللا كلت ىف ةرهاقلا ةرداغم نم هل دبال وهو بيغملا نم تند
 تقولا نم مزلي مك » : لاقو هيلا مالغلا ىدانف « دعوو مسقأ

 « + رصقلا ىلا لصنل

 « ةدودعم قئاقد الا انريس قرغتسيال » : مالغلا لاق

 « رفاسأف اعيرس دوعأو ةوعدلا بيجأ » : هسفن ىف لاقف

 ى» انب مله » : لاقو مالغلا ىلا تفتلاو

 مالظلا ىف بهذنف سمشلا بيغت امثير لهمت » : مالغلا لاق

 « رصقلا اذه لهأ نم دحأ انب رعشي الثل :

 ربكأ هنكل « ةمهملا هذه ىف هب قدحملا رطخلا نيدلا دامع روصتف

 ميعز لتقل بهاذلا وهو اباسح رطاخملل بسحي وأ فوختب نأ

 كيقالأف ةرظنملا هذه جراخ نذا ىنرظنتا » : لاقف . نييليعامسالا

 6« بورغلا دعب كانه

 هذه تحت كراظتنا ىف ثكمأس .. انسح » : مالغلا لاق

 ىعمو كوحن تمدقت امداق كتيأر اذاف « جيلخلا بناجب ةزيمجلا
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 لوصولا دنعو قيرطلا ءانثأ ىف هب فتلت نأ ىغش :؛ ىذلا ءادرلا

 لاذ لاق © سيلا اذه زق نها ندا رق كال ءرشتلا لا

 الخ املف . قلقلا نم رمحلا لشم ىلع نيدلا دامع كرتو جرخو

 ةرملا ركذتو « هتءارق داعأو باتكلا كلذ ىلا رظنلا فتأتسا هسفنب
 سمأ اهنع هعمس امو « رعشلا كلذ ةبحاص اهيف دهاش ىتلا ىلوألا

 ةباجاب هالوم ةمدخ عيطتسي دق هنأ ىأرف « نيدلا حالص رمأ نم

 ىف ةريغلا تبه كلذ روصت املو . هلوبق ىلع اهضرحيف اهلارتس

 هالوم ةحلصم ىف ابح روعشلا اذه نع ءاضغالا دمعت هنكلو « هبلق

 اند ىتح هحالسو هسبالم فخأب جرخ هباقث ليللا لدسأ الو

 هيلا مدقتف هوحن امداق ةأرما هنأك احبش ىأرف « ةزيمجلا نم

 « فرطملا وأ رازالاك ةءالمب فتلا دق مالغلا وه اذاف هيف سرفتو
 ى هيدي نيب مالغلا ىثشمو . نيدلا دامع اهب فتلا ةءالم هيلا عفدو

 نيبو امهنيب ىءارتت راجشألا حابشأ ريغ ائيش نايريال ناتسبلا
 نيدلا دامع ىلا مالغلا تفتلا مث « ناملكتيال ةدم ايشم .. قفألا
 مالغلا: دمو « ةرفح ىلا هعم لزن مث .. هدوقي هنأك هديب كسمأو

 ةقلح هيف ديدح نم باب ىلا لصوف اهحازأ ةسباي باشعأ ىلا هدب
 نيدلا :دامع رعشف « بابلا احتفف نيدلا دامع هناعأو اهيلع ضبق

 لاقف . بادرسلا كلذ نم تنأ اهنا ملعف « ةنوفعو ةبوطر اهيف حيرب

 « ىتاوطخ عبات .. ىديساي ىنعبتا » : مالغلا هل

 نكلو . ةراجحلاب ةفوصرم ضرأ ىلع ىشمي هنأ سحأو هعبتف
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 امدقت املك دتشت ةنوفعلا ةحئار تذخأو « ادج اديدش ناك مالظلا

 ناعذالا ىف أطخأ دق نوكي نأ نيدلا دامع ىثخف .. بادرسلا ىف

 «7 قيرطلا اذه رمأ نم ةقث ىلع تنأ له » : لاقف « مالغلا اذهل

 « مويلا كيلا هيف تئج دقو .. معن : مالغلا لاق

 عمس مث . ناردجلا سملتيو وطخي وهو تكسو هرطاخ نأمطاف
 تحت نآلا نحن » : مالغلا هل لاقف بادرسلا قوف مادقأ عقو

 رصق الا هدعب سيلو ناديملا تحت رمن ليلق دعبو ريغصلا رصقلا
 )» ءاسنلا رصقف « ةفيلخلا

 نيدلا دامع ىلا راشأ ءاسنلا رصق تحت امهنا مالغلا سحأ املو

 دامع رصبأف « بادرسلا باب عفر ىتح مدقتف .. فقوف فقي نأ

 نأ هيلا راشأو هديب كسمأو مالغلا هاتأ ليلق دعبو « ارون نيدلا

 رظنف « حابصم اهيف ةفرغ ىف وه اذاف تاجرد عضب دعصف . جرخي

 .. مالظلا ىف ةلحرلا هذه دعب رونلا ىلع هقيفر ىلاو هسفن ىلا

 ىلا رظنو ءادرلا ضفنف . توبكتعلا جيسنو بارتلا امهيلع ىأرف

 ةءالملا عزني نأ هيلا اموأف « هلمعي امع مهفتسي هديب راشأو مالغلا

 ققحتف « شايرلا نسحأب ةشورفم ةرجح الخدف لعفف « هعبتيو
 وه جرخو رظتنيو سلجي نأ مالغلا هيلا راشأف ةفيلخلا رصق ىف هنا
 هئيجم ركذتو « ةليللا كلت ىف هاريس ال اعلطت قفخب هبلقو سلجف

 .. كلملا ةديس ىأر فيكو .. ديعب ريغ دهع نم رصقلا اذه ىلا

 ةتوقاي هعمو داع دق مالغلاب اذاو .. قلقلا هالوت ىتح هراظنتا لاطو
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 تقولا كلذ لبق اهآر هنا ركذت اهيلع هرظن عقو املاحف « ةنضاحلا

 هفرصني نأ مالغلا ىلا تراشأو هتيحو هيلا تعرسأف ىه امأ

 دقل » : تلاقف نيدلا دامع عم اهدحو ةتوقاي تلظو « فرصناف

 « ليللا اذه ىف كب انيئآو ىديساي كانبعنأ
 نوكي ال نأ وجرأ امناو ىتديساي سأبال » : نيدلا دامع لاقف

 « قلقلا :بجوي ببس ىمادقتسال
 ىنتأر كنا ركذت الآ .. هلل دمحلاو ال » : تلاقو تحنحنتف

 « + نيدلا دامعاب

 » اديج كلذ ركذأ ىلب » : نيدلا دامع لاق

 مويلا كلذ ىف كمودق ىسنأ الف انأ امأ » : ةتوقاي تلاق
 ةديس ىتالوم ذاقنا ىف ةوخنلاو ةيحيرألا نم هتيتأ امو .. بيصعلا

 « كل لضفلا كلذ ركذت كفنت ال اهنا .. توملا رطخ نم كللا
 «دعت مل كنكلو « كعينص ىلع كتئفاكتل كارت نأ تنمت ام اريثكو

 انأو .. ةأفاكملا لجأل هتلعف ام لعفأ مل ىنأل » : اعرسم لاقف

 « نيدلا حالص ىالوم لضفب كلذ نع ىنغ
 ةجاحلل امئاد ىطعت ال ةأفاكملا نكلو .. اعبط » : ةتوقاي تلاق

 لك ىلعو .. هل ىطعملا وحن ىطعملا نانتما ىلع لدت ىه لب اهيلا
 امتيقتلا اذاف « اهيلاو كيلا عجري وه لب ىنأش نم كلذ سيلف لاح

 هف نيدلا دامع مسوتف « مالكلاب هنع ربعي ال ىنعم اهتوص ةنغو
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 نوبلا نم هملعي امل هسفن قدصي ملو . هبلق هل جلتخا ىنعم اهمالك

 ءاسن مظعأ ةفيلخلا تخأ ىهو « كلملا ةديس نيبو هنيب ديعبلا

 انتالوم فيك » : اهدارم لهاجتي وهو لاقف . رصمب نيملسملا

 « ؟ ةيفاعو ريخب نوكت نأ وجرأ .. كلملا ةديس

 « 7 اهتلاسر كلصت ملأ » : ةتوقاي تلاق

 اذه ىف ىب ىتأ ىذلا امو ..# ال فيك » : نيدلا دامع لاق

 « 7 تقولا

 « + رعشلا ةلصخو » : ةتوقاي تلاق

 « .. ىه هذه » : لاقو هبيج نم اهجرخأو هدب دمف

 ةرملا ىف اهتددر امك اهيلا اهدرت نأ ديرت الأ » : ةتوقاي تلاق

 « + ةيضاملا

 كنأل كتوعدل ةباجا تئج انأو .. ىلب » : نيدلا دامع لاق
 « 7 ماه ثعاب كانه لهف ىنخرصتست كلملا ةديس نا تلق

 دقو . كتافاكم ىف اهتبغر كلذ ىلع اهثعب امنا » : ةتوقاب تلاق

 مل ؤلؤللا نم ادقع تجرخأو « دقعلا اذه كيلا مفدأ نأ ىنتفلك

 هكوانتف هيلا دقعلا تمدقو . شهد ىتح هيلع نيدلا دامع رصب عقب

 ىنا .. ىتالومل اركش » : لوقي وهو اهيلا هداعأ لب هيلا رظني ملو

 « ةأفاكملا ىف اعمط هتلعف ام لعفأ مل ىنأل « كلذ نع ىنغ ىف

 هذه لاصياب ةرومأم ىنا » : تلاقو هنم ةفنالا هذه تمظعتساف
 اهمدقتل اهتبيحاص وعدأ ىناف اهلبقت ال تنك اذاف « كيلا ةيدهلا
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 «  هينا دايع اب اوبال هر ارد قل ايننب

 هرمأ ىف كبترا دقو

 تطال

 ءاقللا

 «طاسبلا ىلع اهناكم ىف دقعلا تكرتو تجرخو تضهنف ىه امأ

 . لمعي وأ لوقي ام ىرديال كبترم وهو هدحو نيدلا دامع لظو

 ىتح باقنلاب تفتلا دقو اهءارو كلملا ةديسو ةتوقاي تداع مث

 دقو الوبذ امهينيع ىف ظحالف « اهنيبج ضعبو اهانيع الا رهظال
 «قرطأو بدأتو اهل فقو تلخد دق اهآر املف . لبق ىذ نع تريغت

 .. نيدلا كامع اي سلجا » : تلاقو كسامتت ىهو هيلا تمدقتف
 .. ىل فوقولا ىلا ةجاح الو فرشو ىتايح ىلع لضف وذ كنا
 تفعاضف كانجعزأو ةليللا ةوعدلا هذهب كانبعتأ دق .. سلجا

 سلجي نأ هيلا ريشتو سلجت ىهو كلذ تلاق « انيلع كلضف

 مث « طاسبلا نع دقعلا لوانتت ىهو ةفقاو ةتوقاي تلظو سلجف
 بسح هيلا هتعفد دقعلا اذه » : تلاقو كلملا ةديس ىلا هتعفد

 : تلاقو نيدلا دامع وحن تهجتاو هتلوانتف « هلبقي ملف.كرمأ
 « ؟ ىتايح ىنتيدهأ دق تنأو كيلا اهتمدق ةريغص ةيده ضفرتأ »
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 هلوانتيف هدب دمي نأ عقونت ىهو اهفك ىف دقعلاو هوحن اهدب تدمو

 كتيصوأ اذامب » : ةلئاق مالكلل ةتوقاب تردصت أطبأ املف . اهنم

 « 8 ايساق نكت ال كل لقأ ملأ .. نيدلا دامع اي
 ةيده هلبقأ ىنا » : لوقي وهو دقعلا لوانتو هدب دمو لجخف

 اهدربب سحأف اهفك هلماثأ تسمل هلوانتيل هدي دم املو « ةأفاكم ال
 نابو . اهقورع ىف ترس ةيئابرهك ةشعرب ىه تسحأو « اهشاعتراو
 اه » : لوقتو كحضت ىهو ةتوقاي تسلجف ؛ اهايحم ىلع رشبلا
 « ىنم هلبقي ملو اهنم هلبق دق

 ةمدخ ىلع ةأفاكم هذخآ نأ تدرأ كنأل » : الئاق اهمالك عطقف

 اعمط هلعفأ ملف اريخ تلعف دق تنك اذا ىنأل « اعبط هلبقأ ملف
 « .. و .. لاملا ىف

 امكنا رهظي + نذا اذام ىف اعمط »' : ةلماق همالك ةتوقاب تعطقف

 تكحضو « .. و .. مويلا كلذ لبق امتفراعت

 وهو « امهنيب لدابتم بحب ةنضاحلا هذه ضيرعت برغتساف
 ملو اهيلا لامو اهفطلتسا هنا ملعي امناو « كلذ نم ءىشب ملعيال
 هداقتعال اهيف ركفي مل كلذلو . هيلا تلام وأ هتفطلتسا اهنا ملحب

 هبلق كرحت ضيرعتلا كلذ عمس املف .. اهب رفظلا ليحتسي هنأب
 امو نيدلا حالص هراكفأ ضرتعاف ؛ لمألاب :رعشي نأ كشوأو
 ىدصتي نأ هسفن ىلع ركنأف « اهابا هتبطخ نم مويلا كلذ ىف هعمس

 اهعم هثيدح دعب حبصأو . هحورب هيدفي وهو هالوم صخب رمأل
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 امنا» : لاقو «لهاجتف كلذب حيرصتلا ىلع رسجي مل هنكل « ةنايخ

 عيطتسي نم .. ةءورملا ىلع هضرفت امب اعوفدم ذئموي هتلعف ام تلعف

 اهب اوقحلي نأ نوديري رارشألا ىدي نيب كلملا ةديس ىري نأ
 « 7 هحورب اهبدفي الو ىذألا

 نأ تفاخو « باقنلا اهقياض دقو هوحن كلملا ةديس تنفتلاف
 فشك نم سأبال » : تلاقو اهمف نع هتحازأف مالكلا نع اهعنمي

 كنا .. هئاقب ىف لضفلا بحاص كناف كيدي نيب هجولا اذه

 ىنيدفيالو رطخلا كلذ ىف ىناري نأ عيطتسي لجر دوجو برغتست
 تارشعىرصق ىف ناك دقف نيدلا دامع اب كلذ برغتست ال . هحورب

 . هيلع تنأ تمدقأ ام ىلع مهنم دحأ مدقي مل ىتريشعو ىلهأ نم

 ةلصخ ىلا تعفدف .. ةعاسلا كلت عم دعوم ىلع تنك كناكو
 كالم ىلا ىرظن كيلا ترظن اذا مالأ لهف .. ىلو اهل ةنايص رعشلا

 ىف كروعش ناك فيك ملعأ الف تنأ امأ . ىذاقنال ءامسلا نم طبه

 « .. ةعاسلا كلت

 ىلا داعو هسفن بذك هنكل « اهبح ىلا ةراشا اهئارطا ىف ىأرف

 ىالوم ةمدخ ىف انأو ىنا وهف ىروعش امأ » : لاقف راكتالا

 عقو « طفنلا ىمر نع فكن نأ انرمأ دقو « نيدلا حالص ناطلسلا

 اهنا نيقي ىلع انأو « رادلل هذه ىف تطقس طفن ةجاجز ىلع ىرصب

 منتغا امثلم الذن تبأر مث . اهعوقو تبرغتساف اندنع نم تسيل

 سانأ هعمو رساكلا بئذلاك لخدو مهسفتأب رصقلا لهأ لاغتشا
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 نكأ ملو مهيلع بوثولا نع كلامتأ ملف « كيلع ضبقلا اودارأ
 عقو املف . ةفيلخلا تخأ كلملا ةديس كنأ الو كنوديري مهنا ملعأ

 تناكو . ىه كنا تملع ىبهذلا رعشلا اذه تيأرو كيلع ىرظن

 « .. كيلا اهتعفدف ىبيج ىف ةلصخلا كلت
 ةفرعم ىلا تلام اهنكل « تلفجأ نيدلا حالص مسا تعمس املف
 © كيلا ةلصخلا هذه تلصو نبأ نم» : تلاقف رعشلا ةلصخ ةصق

 : لاق مث « هنم باتري نأ ىثخ ىتح باوجلا نع فقوتف

 انل ام .. قشمد بحاص نيدلا رون ناطلسلا راد نم اهب تيتأ »

 ىنا لوقأف « ةعاسلا كلت ىف ىروعش نع ىنتلأس دقو ..؟ اذهلو

 رارشألا كئلوأ ةمواقمل تبثوو اهعفد عطتسأ مل ةيمحب ترعش

 ىلع ىل لضف الف . نوبثاو مه نم ىلع فرعأ الو مهفرعأ ال انأو

 امناو « ىذألاب ةدوصقملا ىه اهنأ فرعأ نكأ مل ىنأل كلملا ةديس

 « ةءورملاب اعوفدم هتلعف ام تلعف

 - #خد

 ءّ
 ,لصو املف « اهينيعب هفقلتت داكتو هيلا رظنت ىهو ملكتي ناكو

 ترعش ةءورملا هذه لجآ نمو » : هيف تحاص ةءورملا ركذ ىلا

 ©« كليمجب فرتعأل كمادقتسا ىف تبغرو روعشلا اذهب
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 ىلثم نا ىتديساي وفعلا » : لاقو ءارطالا اذه نم لجخف

 بحبو « ديبع اننأل نينمؤملا ريمأ تخأ نم ءارطالا اذه قحتسال

 « ىماسلا ماقملا اذه بحاص نع عافدلا ىف ىنافتلا انيلع

 .. ال .. ادبع تسل .. نيدلا دامع اي عمسا » : ةلئاق هتردتباف

 كنا انلقل ةفيلخلا تخأ لجأل ةءورملا هذه ىلا تعفدنا كنا ول

 سفن امهيلا كعفد نكلو .. نينموملا ريمأ نم ابرقت كلذ تلعف

 نيب مهفرعن نميف اهلثم دهعن ال ةءورمو ةيحيرأو ةيلاع ةمهو ةيبأ
 كردق تعفر لاصخلا هذهف . ءافلخلا ءانبأو « ءارمألا نم انرهظأ

 تنأ لب .. هللا ذاعم دبع كنا لقت ال ..كولملا فاصم ىف كتلعجو
 رهظو « .. تئش اذا ابيرق كلذك نوكتسو ءارمألا مظعأ نم ريمأ

 هيجعأو . لهاجتلل اليبس نيدلا دامعل كرتي مل ىنعم اهينيع ىف
 نم ريصي نأ كشوأ مويلا كلذ ىف وهو اريمأ نوكيس هنا اهلوق

 ةمهملا ركذتو . هميدقتو هب نيدلا مجن باجعا نم هسنآ امب ءارمألا

 لءافتف . اهب زاف اذا نيدلا مجن هب هدعو امو اهيف بهاذ وه ىتلا

 برق نع اريمأ ريصيسو ريمأ هنا نيدلا مجن لوق اهلوق ةقباطم نم
 لوطي نأ فاخف « ليللا نم عيزه ىضم دق هنا ىلا ةأجف هبتتا مث

 هبلط امب ةملعل ثيدحلا تامدقم هبجعت ملو ةسلجلا كلت ىف مالكلا

 كلذب قلعتي رمأل هتمدقتسا اهنا هل ليخو . اهيخأ نم نيدلا حالص
 نأ دارأف « هب دوصقملا وه نوكي نأ دعيتسي لظ ذا « باطلا

 نوكي امناف اروكذم ائيش ترص اذا » : لاقف هنظ نم ققحتي

00091 



155 

 همدقف اهدبعب نظلا تنسحأ اهنأل كلملا ةديس ىتالومل هيف لضفلا

 برقأ هلعج ىتح سمأ ءاسم ىف نيدلا حالص ناطلسلا هالوم
 » هيلا هناوعأ

 تضبقناو تلفجأ ةيناثلا ةرملل نيدلا حالص ركذ تعمس املف

 اهمسا نارتقا اهبجعي ملو هببسب اهل ىرج ام تركذتو « اهسفت
 نيدلا حالص نا هلوقل تركس اهنكل « عوضوملا اذه ىف همسأب

 . كلذ نم رثكأل لهأ تنأف كميدقت ىف ةبارغ ال » : تلاقف همدق

 وه هلاني نلو « نيدلا حالص هلني مل اماقم لانتسو ديسو ريمأ كنا

 مثعلتو « .. تئش اذا اذمه . ءارمألا وأ نيطالسلا نم هريغ الو

 اهابحم ىف ءايحلا نابو اهانيع تقريأو اهرمأ ىلع تبلغو اهناسل
 لغاشنت تلعجف « اهنم طرف ام ىلع تمدن اهنأكو .. تقرطأف
 باقنلا تحت نم اهردص ىلع ةلسرملا اهتليدج فرط ةينثتب

 تجاهو « اهنم همظعتساو هينعت اميف كش هدنع قبي ملف وه امأ

 اهنا اهحيرصت عمس نأ دعب اهوحن ديدج فطعب سحأو هفطاوع
 هالوم نا ركذت هنكل . نيدلا حالص ىلع هلضفت اهناو « هبحت
 نأ فكتتساف « هب ىضرت نأ وجري ال هنا عم اهديرب نيدلا حالص

 دقو « هتعينص وهو هيلع ىدتعي وأ هليبس ىف فقي وأ هماقم موقي
 نا » : لاقو ضوهنلا نع كلامتي, ملف . هحورب هيدتفي نأ ممص

 ناطلسلا ىالوم ةعينص انأف اريثك اهدبع ءارطا ىف تغلاب ىتديس

 نأ فاخأو « هصخت ةمهم ىف ةليللا بهاذ ىنا اهنع ىفخأ الو
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 « انه ماقملا تلطأ اذا اهنع رخأت“

 « اههجو ىف كولملا ةفنا ترهظ دقو « هتسلجأو هديب تكسمأف

 .. دحآ ةعينص الو دحأل ادبع تسل .. ال » : رمألا ةغيصب تلاقو

 ةمدخ ىف بهذت نأ ىغبنيال .. ال .. ديسو ريمأ كنا كل تلق دقو

 كتيمح نيأ .. رع تاس و

 ن.هكتعورمو

 مغرلاب سلجو هئاضعأ ىف 00

 وهو لاقف هرمأ ىلع بلغي نأ فاخ اهمالك عمس امل هنكل . هنم

 باهذلا ىلع ىنلمحت اهسفن ةءورملا هذه نا » : ضوهنلل زفحتي

 ىالوم صخي وهو هيف باهذلا نم دبال رمأب تدهعت ىنأل نآلا
 انأو بقانملا هذه ىّسف ىرت ىتالوم تناك اذاو .. نيدلا حالص

 « 7 وه هتفرع ول فيكف « همداخو نيدلا حالص ةعينص

 هدب ىلع ةضباق لازت ال تناكو باوجلا اذه نم ترفنف
 تدصتف « بضغلا رهظنا ىهو « اههجوب تضرعأو .. اهتكرتف

 كبطاخت + نيدلا دامع اب كلاب ام » : تلاقو ةتوقاي ةنضاحلا

 « ! 9 اهدارم مهفت ملأ .. برغلا نم اهبيجتف قرشلا نم ىتالوم
 دقو ىنع اهاضر ىنرسيو تمهف .. معن » : نيدلا دامع لاق

 نيدلا حالص ناطلسلا ةعينص ىننكلو . اهماعناو اهلضفب ىنترمغ

 اذال » : لاقو كلملا ةديس وحن لوتحتو « هتمدخ ىف بهاذ انأو

 « كاضر سمتلأ امنا ..» ىتديساب ىنم تبضغ

 نيدلا حالص - ٠
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 ىنأل » : تلاقو هنابتاعت اهانيعو هوحن تتفتلاف هباتع اهرتسف

 نيدلا حالص نع ىنبيجتف كسفن نع باوجلا بلطأو كبطاخأ
 .. ثيدحلا اذه ىف هل لخد ال هنا « هناطلس ىف هعد .. هلو انل ام

 « : مهفت ملأ

 حالص ديرت ال اهنا ملعو « هيلع جتراو هرمأ ىف نيدلا دامع ريحتف
 الو فقوملا اذه فقي نمو .. هلقع ىلع بلغي نأ كشوأو نيدلا

 ةدارالا ىوق ناك نيدلا دامع نكل 7 هبلق ىلع طلستنو مايهلا هبلغي
 لك نع لغاش ىف ةليللا كلت ناكو « نيدلا حالصل مارتحالا ديدش

 وهو فطلب ضهنو دلجتف « هرفسو ةيليعامسالا ميعز رمأب ءىش
 ىنالف مهفأ مل اذاو ع ىناكما ردق ىلع ىتديسا, تمهف » : لوقي

 حالص ىالوم ىرأ لازأ الو . ةمعنلا هذه قحتسأ ال ىسفن ىرأ
 هيفرعت مل نيدلا حالص نا ىتديساي ىبضغت ال .. اهب قحأ نيدلا
 ىناف كلذ عمو 315 طئاحلا ضرع نيدلا دامعب تبرضل هتفرع ولو

 « .. نكلو كرمأ عوط

 ىف الالتب عمدلاو « مستبتا ىهو هوحن تهجوتو همالك تعطقف

 « هبلطأ اميف ىنعيطت كنا لق لب .. نكلو لقت ال » : تلاقو اهينيع
 ىعوجر دعب نكلو ؛ ءىش لك ىف كعيطأ » : نيدلا دامع لاق

 ىف نوكأ نأ تمسقأ دقو « هنم دبال ىرفس نا .. رفسلا اذه نم

 مل انأو ليللا نم بناج ىضمو .. دلبلا اذه جراخ دغلا حابص

 © .. نآلا فارصنالاب ىل ىحمسا هللابف .. ىناكم نم كرحتأ
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 <« ؟نيأ ىلا ةنآلا فرصنت » : اههجو ىف ةرهاظ ةشهدلاو تلاقف

 بكرأ كانه نمو « ةؤلؤللا ةرظنم ىلا » : نيدلا دامع لاق
 1 « .. رفاسأو الاح

 « ؟ نيأ ىلا .. هاليو ؟ رفاست » : كلملا ةديس تلاق

 « .. ناطلسلا ىالوم صخت ةمهم ىف » : نيدلا دامع لاق

 ثيدحلا روطتي نأ ىثخف .. لوقت ام ىردت ال ىهو تقرطأف

 ىلع ىلوتسي داك بحلا نا سحأ دقو .. هعفد عيطتسيال ام ىلا

 مسقأ نأ دعب اميس الو « هدعوب مايقلا ىلع صيرح وهو هتدارا

 ىنا ىملعاو « فارصنالاب ىتديساي ىل ىحمسا » : لاقف ممصو

 كتفلاخ ال رفسلا رمأب ىدهعت نم قبس ام الولو .. كرمأ نيهر
 نيرت ال كلذ دنعو .. هللا ءاش نا الاس دوعأس ىننكلو « ءىش ىف

 « نآلا هللا كعدوتسا .. كيضري ام الا ىنم

 باو

 ىف ةبغر اهدي هل دمت ملف « اهتحفاصمل هدب دمو كلذ لاق

 عمست ىه اذاو .. رفسلا نع هينثت اهلعل وأ « اهثيدح متتل هئاقبتسا

 اهتأرف ةتوقاب ىلا ترظنف « ةفرغلا باب جراخ ةعرسم مادقأ عقو

 تأر ىتح فقت دكت ملو . ضوهنلل تزفحتو امهنول عقتما دق
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 فوخلا عم ههجو ىلع ةتغبلاو الخاد نيدلا دامعب ءاج ىذلا اهمالغ

 « .. كليو ؟ كءارو ام » : هيف تحاصف

 شوقارق نيدلا ءاهب ذاتسالا نا » : فحتري هتوصو لاقف

 « ! كاري نأ بلطي

 هل ام ..» فيكو + اذالو » : تلاقو « همسا ركذ دنع تلفجأف

 « + انلو

 ىتترمأ امك ةكرح لك ةبقارمل ارهاس تنك » : مالغلا لاق

 امداق احبش تبأرف .. ناويالا ةفرش نم رصقلا ىلع لطأ « ةلاخلا

 ةريبك ةءابعب فتلم هنأل هفرعأ مل رصقلا اذه باب وحن جراخلا نم

 « رصقلا باب ىلا لصو ىتح هبقارأ تلعجف . اركنتم ءاج هنأك
 امهنيب رادو 6 هتلباقمل ءاجف .٠ نيدلا ءاهب ذاتسألا ةلباقم بلطو

 لخد نيدلا ءاهب ذاتسألا تيأر نيح كلذ ىل دكأتو رصقلا لخاد
 نيدلا ءاهب تعمسو .. ءاج امك لجرلا كلذ مجرو ةعرسب رصقلا

 «كلذي كربخأل تعرسأف ىتديس ىلا باهذلاب نايصخلا دحأ رمأي
 كلملا ةديس الا اتوكس اولظو عيمجلا ىلع ةشهدلا تلوتساف

 دامع ءىجم ىلع علطا فيك ملعأ ال .. نئاخلا كلذل ابت » : تلاقف

 « ذاتسالا ىلا انب ىثو ىتح .. انه ىلا نيدلا

 « نيدلا دامعب قلعتي نيدلا ءاهب ءىجم نينظتأ » : ةتوقاي تلاقف

 « ايئاخ دوعيْس هنكلو كلذ نم دبال » : كلملا ةديس تلاق
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 اذام ؛ كادف ىحور نا ىتديساب ىفاخت ال » : نيدلا دامع لاقف

 1 « 7 ىرح

 كباهذب نذآس ىننكلو .. ءىش رجب مل » : كلملا ةديس تلاق

 ىلا تتفتلاو ©« ىنءوسن هنكلو « كرسي اذهو .. ىتدارا مغر

 امك بادرسلا اذه نم نيدلا دامعب دع مالغاب » : تلاقو مالغلا

 ىقبت نأ وجرأ » : تلاقو نيدلا دامع ىلا تتفتلاو « هنم هب تئج

 بحاص نا ملعاو .. كرفس ءانثأ ىف ىنركذت نأو كدعو ىلع

 ىف لازأ ال انأو همامتا نود لاحو ىمالك عطق دق اذه نيدلا ءاهب

 . كبلق هيلع كلدي امو كتنطف ىلا ىقابلا مهف كرثأ ىننكل هلوأ

 .. ىتاسلب تلعف امم رثكأ ىحمالمب ىدارم نع تركبع ىنلعلو
 لك لوزي نأ وجرأ تنكو « ديدش سأي ىف كمادقتسا لبق تنك
 ملف ذاتسألا اذه ءاجو « رفس ىلع تنأ اذاف .. كروضحب سأب

 كيف ركفأ ىنا راصتخالاب كل لوقأف « ىاوكش مامتا نم نكمتأ

 هنم جرخأ ىنا ول اذبحايو .. رصقلا اذه ىف ةنيجس انأو امئاد

 اهعومدب تقرشو كلذ تلاق « .. كعم ةعاسلا
 ى باش وهو « نيدلا دامع بلق ىلع ديدش عقو كلذل ناكف

 هل وكشت نهلمجأو رصم ءاسن فرشأ هيدي نيبو « رمعلا لبتقم
 هرمأ ىلع بلغي داكو هفطاوع تجاهف « اهبرق ىلا هوعدتو اهبح

 هالومل همارتحاو هتمه ولعو هسفن بدأ همصع امناو « هتمهم ىسنيو

 دعب اهرمأ نيهر هنأ هينيعو هسأرب راشأ هنكل .. تكسو دلجتف

600091 



0 

16. 

 ةفهلب ةنضاحلا تدصتف احاضيا هديزتسنتا نأ تدارأو ( هتدوع

 كتلباقم بلطي نيدلا ءاهب نا .. ىفكي .. ىتديساب ىفكي » : ةلئاق
 ةكستماق نيدلا دامع ىلا تمدقتو « هلاهمتسا عيطتسأ الو حاحلاب

 .. بادرسلا باب ىلا ةفرغلا كلت نم جرخ ىتح هتركجو هديب

 امهنم لك فتلاف بابلا حتف دقو « كانه هراظنتا ىف مالغلا ناكو
 تراسو .. هلصأ ىلا ءىش لك داعو « بابلا قلغأو ابهذو هئادرب

 .كانه اهراظنتنا ىف شوقارق تأرف لابقتسالا ةفرغ ىلا كلملا ةديس

 ةعاسلا كلت ىف اهتلباقم هبلط نم ةشهدلا ترهظأف

 .. ةليللا رصقلا اذه لخد ابيرغ الجر نا ىنغلب » : لاقف
 « + وه نيأ

 هيلع باوجلاب ىلوأ تنأ الاكس ىنلأست » : كلملا ةديس تلاقف

 .. ةفاونلاو قرطلا انيلع تددس دقو « كديب رصقلا حيتافم نأل

 « لوئسملا تنأف انيلع بيرغ لخد اذاف

 « ..رصقلا باب نم دحأ لخدي مل » : شوقارق لاق

 كلذ تلاق « + ءامسلا نم طبه له » : كلملا ةديس تلاق

 ىدصتأ امنا ىنا .. ىتديساب ىبضغت ال » : شوقارق لاقف

 « نينمومملا ريمأ رمأب المعو كلملا ةديس ةماركى لع اصرح لاؤسلل
 ىلع مكصرحأ ام » : تلاقو بضغو ءازهتسا ةكحض تكحضف
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 انيلا لاجرلا لوخدب كأبنأ نم .. هتخأ ةماركو نينمؤملا ريمأ رماوأ

 « ؟ ةسلخ

 : لاقو هعرست ىلع مدنو خببوتلا اذه نم نيدلا ءاهب لجخف

 ام لوقأ ىننكلو .. ىديساي ةونع كلذ نولعفت مكتا لقأ مل »

 « لهاج وأ ٍريقح لجر نم عمسأ ملو ىنغلب

 كل لاق ىذلا رمأ نم نكي امهم » : تلاقو همالك تعطقف

 « تئش نمع هيف ثحبا ىرصق وه اذه .. بذاك لذن هناف « كلذ

 ىف عرمت ةنضاحلاو « اهتفرغ وحن ةعاقلا نم تلوحتو كلذ تلاق

 ةعينشلا ةمهتلا كلت نم ةاجنلل احرف صقري اهبلقو اهرثأ

 حالة

 يملا ناطلس

 تلعجو اهيلع تبكأ « اهتفرغ ىف كلملا ةديسب ةتوقاي تلخ املف
 مث ؛ اهسجاوه اهيلا تداع دقو ةتكاس ىهو « اهيعادتو اهلبقت

 ىنيعد .. ةتوقاب اب ىنيعد » : تلاقو « اهيدب نيب نم تصلخت

 مسوتأ دكأ مل .. ءالبلا اذه ام هاليو .. ةيقش ةسعت ىنا « ىنأشو

 ىنود نم تدكُسو « باوبألا ىتدع تافقأ ىتح جرفلل اياب

 ءاكبلا ف تذخأو « .. لبسلا

 ةمعن ىركنت ال » : تلاقو اهنع فيفختلا ىلع ةتوقاي تلمعف
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 6«.. و .. هتفرعم نيبلطت تنك ام اذهو كبحي هنا ىنئمطت ملأ .. هللا

 هلوق نم تمهف له + ىنبحي » : تلاقو بضغب اهمالك تعطقف

 تركذ املكو « هرمأ ىف اكبترم ناك فيك هبرت ملأ .. ىنبحي هنا

 هنا .. نيدلا حالص هالوم ىلا عوضوملا لوتح ىسن ىف ام هل

 تمهو اهليدنمب اهينيع تحسمو كلذ تلاق « .. طقف هالوم بحب

 : مالكلا ىلا دوعت نأ

 ةيلاع ةمه ىلع ىنبم اذه هبح نكلو » : ةلئاق ةتوقاي اهتقبسف
 « .. و ةيحيرأو

 هيف بقانملا هذه تناك اذا ىنديفي اذامو » : كلملا ةديس تلاق

 ىف ةمهم ىف رفاسم هنا كلذ ىلع ىديزو .. ! ؟ ىنبحبال وهو

 ىبسح تكرت انأو « ىلجأل ةعاس رخأتي نأ أشي ملو « هالوم ةمدخ

 لهف « هلجأ نم ىلهأ رئاسو ىخأ بضغل ىسن تضركعو ىبسنو

 « ؟ هبح ىلع اذه لدي

 « هيليع ىف كلذ تمسوت دقو كبحب هنا كشال » : ةتوقاي تلاق

 نأ ديري الف ةليللا رفاسي نأ مسقأ دقو . ىفوأ دعو اذا مهش هنكل
 هنم تيأرل ةهرب انسولج لاط ول هنا كل دكؤأو . هنيميب ثنحي

 « هنيبحت كنأ قدصي ثيدحلا لوأ ىف نكي مل هنأل كرسي ام لك
 اذه ءاج عوضوملا نم اند املف . ةمعنلا هذهب ملحي نكي ملو

 دوعيس هنا نم ةنئمطم ىنوك نكلو .. انرمأ انيلع ردكو ىشاوطلا
 « .. كيلا
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 عيرس هنكل « كوكشلا ريثك بحملاو  لمألا امهيلع بلغف

 دوعيس هناو اهبحب هنا اهلوق تعمس املف  لمألا برق قيدصتلا

 تابقأو .. اهيتفش لوح ماستبالا رهظو اههجو قرشأ « اهبلا

 #نيلوقت امم ةقث ىلع تنأ له 7 حيحص » : تلاقو اهوحن اههجوب

 تّمضو « اهدشر ىلا تباث اهنأك تقرطأ مث « 7 ىنبحي وه له

 9 انأ نم 7 ىل ىرج اذام + هاليو » : تحاصو اهيفك نيب اهيدخ

 ريمأ تخآو نينمؤملا ريمأ ةنبا ةمزاحلا ةلقاعلا كلملا ةديس تسلأ

 ىتح ىنباصأ ىذلا ام هلوسرلا تنب ءارهزلا ةمطاف ةلالس نينموملا

 ال بيرغ باش ىدب نيب اريسأ ىبلق حبصأو ةنونجملاك ترص
 فطع ةملك نم ىئلع هب دوجب ام طكقستأ « بسن الو هل بسح

 .. ىضر ةتفل ىنم نونمتي ءافرشلا ىمع ءانبأ ءالؤهو .. ددوت وأ

 « .. هناطلس ىوقأ امو بحلا ةأطو دشأ ام هلل

 ىلا عوجرلا امنم تمسوت كلذ لوقت ةتوقاي اهتعمس املذ
 ملأ » : ةلئاق اهتردابف .. بحلا جعاول نم وجنت اهلعل « باوصلا

 ى» .. نأ لبق ةحارو ميعن ىف تنك دق ..# ىتديساي كل لقأ

 ف اليجعت ةتوقان مف ىلع اهفك تعضوف كلملا ةديس تعرسأف

 .. ءىث لك نع ىنيزعي بحلا ناف كلذ عمو » : تلاقو اهتاكسا

 تيسنل اهلاق ول نيدلا دامع نم ةملكب ىعانتقا نم هتيأر ام ىفكن
 روصقلا ىناسنأ هنم اهعمسأ نأب ىلمأ ناف كلذ عمو . ءىش لك

 بحلا وه كلذ .. ءىش لك ىناسنأ . فيرشلا بسنلاو ةفالخلاو
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 ءاش نا اننيب .. الدابتم ناك اذا هنم ذلأ ايندلا ىف سيل . ةتوقاي ابي

 « ؟ كلذك سيلأ .. هللا

 .. ىتديساي كل هتلق ام اذه » : تلاقو اهترياسم ىلا تداعف

 « بيرق جرفلا ناف .. ىربصاو هللا ىلع ىلكوتخ

 تذخأف « دعولا اذهب ثيدحلا متخت نأ كلملا ةديس تبحأف

 اهدعاست ةتوقايو شارفلا ىلا باهذلاب متهن"

 ديري نكي ملو « امغرم بادرسلا لخد هناف نيدلا دامع امأ

 ةنايص كلذ لعف هنكلو . هريغ وأ شوقارق هجو نم ابراه عوجرلا
 رئاس وه ىتلا ةمهملا نع ريخأتلا نم ارارفو كلملا ةديس ةماركل

 هيدي نيب ريسي مالغلاو « قيرطلا سملتي بادرسلا ىف رم .. اهيخ
 داعو جرخف . ةؤلؤللا ةرظنم دنع رخآلا فرطلا ىلا لصو ىتح

 هتفرغ بلطي راجشألا نيب نيدلا دامع ىشم . رصقلا ىلا مالغلا

 ملو ٠ لفجأف رجفلا ةالصل سانلا وعدي نذوملا عمس وه اذاو

 رمأو هتفرغ ىلا عرسأف رادقملا اذهب رخآت دق هسفن نظب نكي

 راهنلا عولط لبق جورخلاب مهو « رفسلل دعتساو هداوج دادعاب

 ايبلم عرسأف « هتفرغ نم هيداني نيدلا حالصب اذاو . هدعو بسح

 تنا » : هل لاقف اهلّبقي هدب ىلع بكاف هشارف ىف اسلاج هكرخ

 « + نيدلا دامع اي رفاسم

 نكلو « اليلق تأطبأ دقو .. ىديساب معن » . نيدلا دامع لاق

 « تلق امك ةرهاقلا جراخ الا سمشلا ىتلع علطت ال
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 تلأس دقو نآلا لبق كارأ نأ بحأ تنك » : نيدلا حالص لاق

 كينثأ ىلعل كارأ نأ تببحأ .. كترجح ىف كودجي ملف ارارم كنع

 انك امبرو « اهنع ءانغتسالا نكمي ةمهم ىف رئاس تنأو كمزع نع

 « جراخلا ىف امم انه كيلا جوحأ
 تبهأت دق ىننكل .. ىالوم رمأ عوط ىنا » : نيدلا دامع لاق

 ..ىالومو ىناطلس ةكرببف تزف اذاو « حاجنلاب ىل ”عداف باهذلل

 هباجأف رمألا رظنتني فقوو كلذ لاق « هادف ىحور ناف تم اذاو

 كناف ةعاجشلاب كيصوأ الو هللا ةسارح ىف رس » : نيدلا حالص

 « هللا ةسارح ىف رس .. انيلع

 .. راسو هداوج بكرف « جرخو نيدلا حالص دي لكبقو داعف

 قرطلاب ميلع وهو ةرهاقلا جراخ راص ىتح ةليلق قئاقد ضمت ملو
 نم هاقال اميف هسجاوه هيلا تداع هسفنب الخ املو . اهكلاسمو

 « سمشلا تقرشأ نيحو .. ةيضاملا ةليللا ىف ةشهدملا بئارغلا

 دعبتسا ذا .. مونلا ءانثأ هآر ملح كلذ نم هب ركم ام نأ متهوت'

 هنكل . رصم ءاسن ةديس نم برقتلاو ةوافحلا نم هيقل ام عوقو

 ثدح كلذ نأ ققحت ىتح هيف دقعلا دجوف هبيج سج نأ ثبل ام

 ةرهاقلا لهأ ىلا دعنلو هسجاوه ىف هكرتنلف . ةظقيلا ىف
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 اتننيل

 1هك

 تيدا

 شوقارقو ىراكملا

 . هعمس ام برغتسا دقو كلملا ةديس ةقرافم دعب شوقارق انكرت

 هل دكأ نسحلا ابأ نأل رصقلا ىف ادحأ دجي نأ عقوتي لظ هنكل
 . ادحأ ري ملف ناكم لك ىف شيتفتلا ىلا داعف . بيرغ لجر دوجو

 ىلع هراظنتا ىف نسحلا ابأ ىأرف « رصقلا باب برق هتفرغ ىلا داعف
 نيدلا دامع هعمو هيلا امداق هاري نأ رظتني ناكو . رمجلا لثم

 « ؟ لجرلا نيأ » : هب حاص هدحو هآر املف « دويقلا ف فسري

 ةفيلخلا دنع هذوفن نم ملعي ل نسحلا ابأ مرتحي شوقارق ناكو
 « ىديساي ادحأ دجأ مل » : الئاق فطلب هباجأف

 ىلع انأ ..# هدجت مل فيك .. بجعلل اب » : نسحلا وبأ لاق

 « هفرعت تنأو .. رصقلا اذه هلوخد نم نيقي

 « + وه نم » : شوقارق لاق

 « نيدلا حالص ناطلسلا مداخ نيدلا دامع » : نسحلا وبأ لاق
 اذه نا .. انه هلوخد لقعي ال .. نيدلا دامع » : شوقارق لاق

 نأ هنكمي فيكو .. ءىجملا ىلع رسجي الو انلاجر نم باشلا
 ىنتوفت ال رهاس انأو « هارأ الو هنم جرخبو رصقلا اذه لخدي

 نم هل ضرغ ىأو : ىديب حاتقفملاو هلهأ تاكرح نم ةكرح

 « كغلب ىذلا ربخلا ىف أطخ نم دبال .. ءىجملا
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 لخد نيدلا دامع نا « ذاتسأ اي نيقي ىلع انأ » : نسحلا وبأ لاق
 تعمس ىننكل .. وه ام ىردأ الف هيف هضرغ امأو . رصقلا اذه

 رصقلا اذه لهأب ةفرعم باشلا اذهل نأ رصقلا ناملغ ضعب نم

 7 وهو « هيلع فرشملا وه نيدلا ءاهب ذاتسألا ريصي نأ لبق

 .. و ديبعلا ةعقو موي ىف هيلا لخد هنا ىنغلب .. هيف ىهانلا

 هلا نم ىل لقا و : طق ثيدحلا اذه شوقارق بونتما

 « + انه هلوخدب نآلا |

 هرصقلا لئاخدب نيفراعلا نم وهو ىمداخ » : نسحلا وبأ لاق

 « كيلا هتوعد تئش اذاو

 « ؟ وه نيأ « هعدا » : شوقارق لاق

 « مالغاي » : ىدانو بابلاب نسحلا وبأ فقوف

 ى ىمادقلا ناملغلا نم هنا شوقارق ركذت « مالغلا لخد املف

 اذه لاجرلا لوخدب لوقت فيك » : هل لاقف ءافلخلا روصق
 « + كلذب كأبنأ نمو + رصقلا

 « هفرعأ-ام لوقأ له » : لاقو نسحلا ىبأ ىلا مالغلا تفتلاف
 « .. لق » : نسحلا وبأ لاق

 الخاد هتبأر ىنأل هلوخدب تملع » : لاقو شوقارق ىلا تفتلاف
 « ىربكلا ةعاقلا

 « ؟ كينيعب هتيأر » : هيف حاصف
 كلملا ةديس عم كانه ثكم دقو .. ىديساي معن » : مالغلا لاق
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 «© ةدم اهتنضاحو

 « 7 ىنربخت مل اذالو » : شوقارق لاق

 ىلا رمألا تغلبف .. ىتديس نم افوخ رساجتأ مل » : مالغلا لاق
 هلو نينمؤملا ريمأ ءابرقأ نم وهو « هايا كغلبيل نسحلا ىبأ ىالوم
 « لعف دقو .. ذوفنو ةلاد

 اذه دحأ لخديب نأ نكميال .. نكمبال اذه » : شوقارق لاق

 نأ الا اذه ريغ رخآ باب رصقلل سيلو « هب ملعأ الو « رصقلا
 اذهو « بهذلا رصق نم ةفيلخلا هب رمي ىذلا زيلهدلا نم لخدي
 اذهل رسيتب فيكف .. رورملا نم ناك ايأ نوعنمي سارحلا هيلع
 « 7 لوخدلا لجرلا

 « رصقلا اذهب دهع ثيدح ذاننسألا ىديس نا » : مالغلا لاق

 بادرس اهتلمج قو .. هزيلاهدو هبيدارسو هلئاخد فرعبال وهو

 « .. هنم نيدلا دامع ءاج امير ةؤلؤللا ةرظنم نيبو هنيب

 «رخآ تقو ىلا ثحبلا لجأ ةؤلولللا ةرظنم ركذ عمس املف
 هيف سيل رصقلا اذه ناف لاح لك ىلعو » : هلوقب ثيدحلا متخو

 تلفي ال هناف دحأ هيف ناك اذاو « نآلا ءابرغلا لاحرلا نم دحأ

 رصقلاب اريخ ىناصوأ ناطلسلا ىالوم نأل .. هءازج لانيسو « هنم

 فيرشلل ركاش ىناو .. هلهأ ةنايصل هيلع ةظفاحملاب ىتلع ددشو

 « هتريغ ىلع نسحلا ىبأ

 ىلع ةريغ كلذ لمفأ ىنا » : الئاق همالك نسحلا وبأ عطقف
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 < سأبال نكلو .. رصقلا اذه لهأب ىنعمجي ىذلا فيرشلا بسنلا
 الب ةليللا كانجعزأ دقل » : لوقي وهو جرخ مث « قحلا رهظيس
 فرصناو « لئاط

 هعمس ام داعتساو « ريكفتلا ىلا داع هسفنب شوقارق الخ املف

 ءلامعا دعبو .. بيدارسلاو زيلاهدلا دوجو نع مالغلا كلذ نم
 حالص ىلا رمألا عفري نأ ىأرف « ةمهتلا قدص هل حجرت ةركفلا

 .ىأر هنكلو « ةؤاؤللا ةرظنم ىلا بكر ىحضلا ناك املف .. نيدلا

 لبق رمألا ىف هريشتسيل ىراكمهلا نيدلا ءايض هقيدص ىقلي نأ
 ةةطلاخم رثكأ ءانثألا كلت ىف حبصأ هنأل « نيدلا حالص ىلع لوخدلا

 ,ىراكملا ىسيع هيقفلا نع لأس ةرظنملا ىلا لصو املف . هنم هل

 .شوقارقب نوبحري سارحلا مهو . هتفرغ ىف درفنم هنا هل ليقف
 «« اولعفيال نأ مهيلا راشأف « نيدلا حالص ىلا هربخ نوغلبيو

 ...ناتسبلا فارطأ دحأ ىف ىراكملا ةفرغ بلطو هسرف نع لوتحتو

 انواعت نيقيدص اناكو « هب بحرو هل فقو همودقب هيقفلا ملع املف

 دعب هيلا ةرازولا دانسا ىف ادهج الذبو .. نيدلا حالص ةمدخ ىف

 : هل لاقو اريثك ابيحرت شوقارق نيدلا ءاهبب ىراكهلا بحر
 ةسارحب كولغش « ديعب دهع نم كدهشأ مل ىنا : ىرج اذام »

 ,ىلع سلجب نأ هيلا راشأو « .. لاجرلا ةدايقب كردجأ امو ءاسنلا

 ةسفنطلا قوف ةداسو
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 بعصأ ءاسنلا ةسارح نا » : لوقي وهو نيدلا ءاهب سلجف

 لاجرلا نم ءاسنلا ةسارح ىلع ىوطنت اهنأل دنجلا ةدايق نم أسارم

 ناطلسلا اذه ةمدخ ىف اديدج ائيش تربد له + لمعت اذام تنأو

 « .. احرف ىبلق للهتيو الا همسا ركذأ ال ىنا .. ميظعلا

 نيح اصوصخو » : تفاخ توصب الئاق همالك ىراكملا عطقف

 « ملعت امك بصنملا اذه ىف هعضن نأ انعطتسا اننا ركذنت

 اذه لوقت نأ حاص اب رذحا » : ةفهلب الئاق نيدلا ءاهب هردتباف

 .. ىنامألا نم اعقو لقثأ كولملا ىلع سيل ذا ؛ دحأ كعمسيو
 « + لعفت اذام نآلاو

 ىنغتسأ ال رمأ ىف نآلا عاس انأ » : لاقو ىراكهلا كحضف

 نم هانيدأ امب رخافت نأ انل قح هيف انححن اذاو .. كنتواعم نع هيف:

 « نيدلا حالص ناطلسلل ةليلجلا تامدخلا

 لعمت نأ ىسع اذامو » : لاقو هوحن هقنعب نيدلا ءاهب لواطتف

 اذه دعب سيلو .. فرصتلا قلطم ناطلس هنا « هانلعف ام قوخ
 « عمطم بصنملا

 ىف عمطي نأ عيطتسي ناطلسلا نا .. ىلب » : ىراكهلا لاق

 « ةفالخلا

 عمطم نم ةدئاف ال » : لاقو ؛ ءاردزاب هنع همهجو لوتحف

 « هيلا ليبس ال
 قيرطلا تملع ىتم .. اعرستم كدهعأ مل » : ىراكملا لاقف
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 « .. رمألا ىف كبأر ترتيغ هترتخا ىذلا

 « ..؟ قيرطلا نوكي نأ ىسع اذامو » : نيدلا ءاهب لاق

 كلملا ةديس هل تبطخ دقو .. جاوزلا قيرط » : ىراكملا لاق

 « ةفالخلا ىف اقتح بستكي اهنم هنباف اهجوزت اذاف « ةفيلخلا تخأ
 لرغط دارأ امك « بصنملا اذهب رفظلل ىفك ةوقلا هعم تدحتا اذا

 « .. و لعفي نأ ىقوجلسلا كب

 معن وهو هديرت ام تمهف » : الئاق همالك نيدلا ءاهب عطقف

 ىلوملا اذمل هتخأ جوزي نأ ةفيلخلا ىضر له نكلو « ىأرلا
 « ىضري هنظأ ال ( كحضو ) + ىدركلا

 اندعو دقو .. اهرك ىضر اعوط ضري مل اذا » : ىراكهلا لاق

 « .. ليلق دعب باوجلاب
 ىنتلغشو هلجأ نم تئج ارمأ ىنتركذأ دقل » . شوقارق لاقف

 ال اططش بكترا ناطلسلا مداخ نيدلا دامع نا .. كثيدحب هنع

 دعب اصوصخو « هصاصق نوكي اذام ناطلسلا هب ملع اذا ىردأ

 )» .. و هتيطخ نم هتملع ام

 لق لب « ناطلسلا مداخ لقت ال » ع الئاق همالك ىراكملا عطقف

 « صاخلا هسراحو هيحاص

 « 7 بصنملا اذه غلب ىتمو » : شوقارق لاق
 نيدلا مجن ريمألا دب ىلع ةحرابلا لوأ هغلب » : ىراكملا لاق

 « .. ةمهلا ىلاع لقعلا ريبك لجر هنا

 نيدلا حالص ١
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 نوكي نأب ريدج نيدلا مجن نا .. تقدص » : شوقارق لاق

 هئنهأل هارأ نأ بحأ + نيدلا دامع وه نيأو .. ناطلسلا اذه دلاو

 « الاؤس هلأسأو

 فى حابصلا اذه ى ةرظنملا هذه نم جرخ » : ىراكملا لاق
 « : هلأست نأ ديرت اذامو .. اهتقيقح دحأ ملعي ال ةمهم

 هبايترا ىراكملا رهظأف . ىرج امك سمأ ربخ شوقارق صقف
 ىف ليللا لاوط ىضق نيدلا دامع نا هل دكأو « ةياورلا ةحص ىف

 ى شوقارق عقوف .. رجفلا ىف ةرظنملا حربو « رفسلل دادعتسالا

 ثيدح عمس نأ دعب اصوصخو رمألا ىف بايترالا ىلا داعو  ةريح

 راشتساف « هعمس ام ىلع نيدلا حالص علطي نأ دارأ هنكل « ةبطخلا

 نم كلذ ريغي الثل هربخت ال نآلا هعد » : لاقف كلذ ىف ىراكملا

 لبقتسملا نماض ىنأل هجاوز متي نأ بحأ انأو « ةبطخلا ىلع همزع

 « هللا نذاب

 لدك

 تالألاب

 ةيؤرات ةساج

 لخد ذا « ملكتي نأ شوقارق مسه دقو « كلذ ىف امه امنييو

 «ناطلسلا انالوم نم لوسر بابلا ىلع» : لاقو « ىراكملا مالغ

 ىف ةتغبلا ترهظ كانه شوقارق ىأر نيحو « مالغلا لخدف
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 لك

 . ا هيلا ابهاذ تنك + انه نيدلا ءاهب ذاتسألا ىديس » : لاقو « ههجو

 « 7 كءارو ام » : ىراكملا لاقف

 « نآلا ةعاقلا ىف امكر وضح بلطي ناطلسلا نا » : مالغلا .لاق

 باهذلا ىلع امزاع تنك دقو « ةصاخلا رئاس وعدأ نأ ىنرمأ دقو

 « انه وه اذاف ذاتسألا ىديس وعدأل ريبكلا رصقلا ىلا

 ثعابلا ,نوكي نأ ىبع اذافو « نابهاذ اننا » : شوقارق لاقف

 0 , ©« 7 ةوعدلا هذه ىلع

 1 مالغلا لاق

 انالوم ىلا اهعفر ةلاسر هعمو قشمد نم امداق حابصلا اذه ىف

 همجو ريغت دقو « اهيف بلقي وهو اهاقلت ذنم لاز امف « ناطلسلا

 رهاظلاو « نيدلا مجن ريمألا انالوم رواش مث . هيف بضغلا نابو
 « ماه رمأ ىف ثحبلل ةسلج دقع ارقأ امهنا

 اذه نم هملعي امع امهفتسم هديب ىراكملا ىلا شوقارق راشأف

 هبطاخو شوقارق عم ىشمو « فرصني نأ مالغلا ىلا راشأف . رمألا
 اذه ىف هب تملع باتكلا اذه رمأ نا » : الئاق ارس قيرطلا ءانثأ ىف

 المع تالمعو هيلع ىنعلطأو ناطلسلا ىنمدقتسا دقو « حابصلا

 ©« ىنم هاضرت

 ©« + كلذ امو » : شوقارق لاق

 بحاص نيدلا رون ناطلسلا نم باتكلا نا » : ىراكمهلا لاق
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 « ةباغلل ةجهللا ديدش وهو « قشمد

 « ؟ كلذ ببس امو » : شوقارق لاق
 رفص ىف ناطلسلا انالوم جورخ ركذت الأ 2« ىراكملا لاق

 ىف هتبحص دقو « جنرفالا ةبراحمل ماشلا دالب ىلا ماعلا اذه نم

 قيضو هرصحو كركلا بلط مث « كيوشلا نصح لزانف رفسلا اذه
 . نامألاو ميلستلا اوبلط ىتح ؛ جنرفالا نم هب نم ىلعو هيلع
 ناطلسلا ناكو . كلذ ىلا مهباجأف مايأ ةريشع هولهمتسا مهنكل

 ىف باترا نيدلا حالص هلعف ام هغلب املف « قشمد ىف نيدلا رون

 حالص سفن ىف امو .. رذحلا نم امهنيب ام ملعت تنأو « هرمأ

 كحضو كلذ لاق « .. هسفنل رصم ةنطلس ىف عمطلا نم نيدلا

 دقو « كاوس اهيف هعمطأ ادحأ نأ نظأ ال » : الئاق شوقارق هردابف

 « .. كثيدح متأ .. تلسحأ

 رون نا .. كاذلو انل ام ..7 اهل الهأ هارت الأ » : ىراكملا لاقف

 قشمد نم جرخ كركلا ىف نيدلا حالص هلعف امب عمس ال نيدلا

 مهيلع نيدلا حالص قييضت ةصرف منتغيل جنرفالا برح ادصاق

 . مهكلم بهذيف ىرخأ ةهج نم وه مهيلع قكيضيو « ةهج نم
 لذأ ىتم نيدلا رون نأل « انناطلس ىلع ارطخ كلذ ىف تيأر دقو

 « هريزو وهو نيدلا حالص ناطلسلل عغرفت مهعضخأو جنرفالا

 نيدلا حالص عماطم بهذتف .. هريزو ىلا امم هل عوطأ سانلاو
 الوغشم نيدلا رون ىقبي نأ لضفألاو « جحايرلا جاردأ رصم ىف
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 ناك ارمأ هللا ىضقي ىتح جنرفالا ةبراحمب نيدلا حالص نع
 « .. الوعفم

 كبسحأو .. ةيهاد نم كرد هلل » : الئاق هثيدح شوقارق عطقف

 « .. ناطلسلا ىلع ىأرلا اذه تضرع

 نأ هيلع راشأو سانلا ضعب هيلع هضرع » : ىراكملا لاق

 نيدلا رون لخد اذا » : هل هولاق اممو « اهلحتني ةجحب رصمل عجرب

 نيدلا رونو « بناج نم تنأ .. لاحلا هذه ىلع مهو جنرفالا دالب

 مهكلم ذخأو قيرطلا نم جنرفالا لاز ىتمو . اهكلم « بناج نم

 كيلا نيدلا رون ءاج ناو . نيدلا رون .عم ماقم رصم رايد ىف قبب مل

 مكحتملا وه نوكي ذئنيحو « هب عامتجالا نم كل دب الف انهه تنأو

 عانتمالا عيطتست ال دقف « ال .. وأ ككرت ءاش نا .. ءاشي امي كيف

 )١( « رصم ىلا دوعت نأ ةحلصملاو .. هيلع

 رون ىلا بتكو « ملعت امك رصم ىلا ناطلسلا انالوم عجرف »

 ةعيش ضعب نع هتغلب رومأل ةيرصملا رايدلا لالتخاب رذتعي نيدلا
 ىثخي هناف كلذلو .. اهيلع بوثولا ىلع نومزاع مهناو « نيبولعلا

 « مهنوجرخيف اهب فلخت نم ىلع اهلهأ موقي نأ اهنع دعتبا اذا

 رون نأ رهظيو . راذتعالا ىف لاطأو .. ةيناث ةرم مهيلع عنتميو

 مل نا هيف هددهي اباتك هيلا ثعبف « راذعألا هذه قدصي مل نيدلا

 بضغلا هنم ذخأ دقو حابصلا اذه ىف هتيقلف « قشمد ىلا تأب

 شع ىداحلا ءزجلا ١77 ريثالا نبا )١(
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 لدللا

 ىلع اربص عيطتسي دعب مل هناو هبضغب ىلا ركسأف اميظع اذخأم
 .. ايغصم هارأ الو « هتلهمتساو هبضغ نم تفكفخف هضرغ نامتك

 « باتكلاب قلعتي رمأل الا ةوعدلا هذه لاخا الو

 اوحازأف اهبابب سرحلاو « عامتجالا ةعاق ىلا الصو دق اناكو

 ةسلجتناكو « شوقارق هعبتو الوأ ىراكملا لخدف « راتسلا امهل

 « هلهآو نيدلا حالص لاجر نم ةصاخلا ةبخن اهيف عمتجا ةلفاح

 نباو ىمراحلا نيدلا باهش هلاخو « نيدلا محن هوبأ مهتلمج ىو

 نيدلا ىقت هيخأ
 امهيلع نيدلا حالص درف « ةيحتلا شوقارقو ىراكملا ىقلأف

 ذاتسألا لطبلابو « نيدلا ءايض ميكحلا هيقفلاب ابحرم » : لاقو
 ىراكملا انيعو اسلجف « هديب امهيلاراشأو «نيدلا ءاهب رصقلا مامز

 ةعسو ةدوؤتلا نم هراهظا لواحب ام مغر هآرف « نيدلا حالص نابقرت

 هينيع ف بضغلا ىلجت دق لابلا نوكسو ردصلا
 ةبخن اي » : نيدلا حالص لاق سولجلاب ماقملا رقتسا املف

 نيدلا رون ناطلسلا نا .. نالخلاو لهألا ةريخو ؛ لاطبألا ءارمألا

 باهذلا انيلا بلطي وهو هتالسارمب انتحار قلقأ قشمد بحاص

 سئاسدلانم انب قدحي امو ماقملا جرحنمزوملعت اميفنحنو . هيلا
 افعض وأ ةلفغ انم نوبقرتي « انؤادعأ هلهأ لك دلب ىف دياكملاو

 لما هنا ىنددهب ىلا بتك كلذب هل ترذتعا املف . انيلع اوبشيل

 هنأك ىل لاقي امو ؛ ىلهأو ىلاجر متتأو .. هلاجرو هليخب انيلع
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 مكريشتسأ نأ لبق باوجلا ىف رمأب عطقأ نأ آشأ ملف .. مكل لاقي

 « ؟ نورت اذامف

 ىلع نأك توكس روضحلاو « ملكتي نيدلا حالص ناكو

 .. نيطلا مهسوعر

 رظتني مهنم الك تيأرل « مهرئارس ايافخ ىلع تعلطا ول كلعلو

 .. ىأرلاب ءىدابلا وه نوكي نأ ديري الو « نورخآلا هلوقي ام
 نيدلا حالص دلاو نيدلا مجن ريمألا ىلا رثكألاب ةهجتم مهنويعو

 هنكلو . ائيش لقي ملف هئاهدو هتمه ولعو همزح نم هنوملعي امل

 هدب ىو « ةيلاع ةداسو ىلع اعبرتم سلج دقو ركفي اقرطم ناك

 سرفتملا ىلع هبارطضا ىفخي الو « هعباصأ نيب اهبعادب ملقلاك ةانه

 هيف

 نأ هسفن هتثدحو « شوقارق بناجب اسلاج ىراكمهلا ناكو

 تفتلاف « نيدلا رون ةمواقم ىلع نيدلا حالص مزع ىوقيو ملكتي

 هقفاوب نأ شوقارق مهو « رمألا ىف هريشتسي هنأك شوقارق ىلا

 هيلع تبلغ دق نيدلا حالص ىخأ نبا نيدلا ىقتب اذاف كلذ ىلع

 انمج دق ناطلسلا ىمع ناك اذا » : لاقو فقوف بابشلا ةيمح

 , مل اننا ملعي وهف « نيدلا رون ىلع هرصنن له ىف انريشتسي ىك
 هانعتم رصم نيدلا رون ءاج اذاف . هترصن ىف ىنافتنل الا هب قدلن

 « فيسلا دحب
 مستباو ةأرجلا كلتل اناسحتسا نيدلا حالص هجو ىف رعبلا نابق
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 اولعجن « روضحلا رئامض ىلع ديدش ريثأت هماستبال ناكف
 العو . هلوق لثمب باشلا كلذ ىأر ىلع ةقفاوملا ىلا نوقباستي

 ام ىرتل هب ةقدحم نويعلاو اقرطم لازيال نيدلا محنو جيجضلا

 « لاهمتسا ةراشا هدب ىف ىذلا ملقلاب راشأ دق هب اذاو « هنم ودبي

 ةرظن نيدلا ىقت ىلا رظنف . هيتفش ىلع مهنويعو عيمجلا ىغصأف

 .روضحلا نم هقفاو نم رهتناو .. سلجي نأ هرمأو « خيبوتو رجز

 ارمآ ىغبت كارأ فسوي اب » : لاقو نيدلا حالص ىلا تفتلاو

 باهش كلاخ اذهو كوبأ انأ . هلانت نأ نم اعاب رصقأ تنأ اميظع

 ىننا ول هللاو . ىرت نم عيمج نم كل ةبحم رثكأ نحنو « نيدلا
 نأ الا ثكمن مل نيدلا رون ناطلسلا ىلع انرظن عقو اذه كلاخو

 انلعفل فيسلاب كقنع برضن نأ انرمأ ولو « هيدي نيب لتقن
 كدنع هارت نم لكو .. انريغب كنظ امف « اذكه نحن انك اذاف »

 تابثلا ىلع اورساجتن مل هدحو نيدلا رون اوأر ول ءارمألا نم

 ناف . اهيف هباونو هكيلامم نحنو هل دالبلا هذهو « مهجورس ىلع

 لوقت لوسرلا عم اباتك بتكت نأ ىأرلاو .. انعطأو انعمس رمأ

 ىلا ةجاح ىأف دالبلا هذه ىلا روضحلا ديرت كنا ىنغلب : هيف

 ىنذخأبو اليدنم ىتبقر ىف عضي الوسر ىلوملا لسري ..: اذه
 « ىنباي ىأرلا وه اذه .. عنتمي نم انه امو « كيلا

 اومدنو اوململتو « روضحلا قرطأ كلذ نيدلا مجن لاق املف

 ضهن همالك نم غرف املحف نيدلا مجن امأو . مهنم ناك ام ىلع
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 يسيع مهتلمج قو « اوقرفتو اعيمج ءارمألا ضهنف « جرخو
 « ةولخ ىلا هب جرخو شوقارق دي ىلع ضبق هناف .. ىراكملا
 فيعض انابج نيدلا مجن دهعأ ال ..7 اذه ام » : شوقارق لاقف

 « هتضراعمل فقأ نأ تكشوأ هللاو .. دحلا اذه ىلا مزعلا

 نيب سيل .. ذاتسأ اب تأطخأ دقل » : لاقو ىراكهلا كحضف

 ميكح هنكلو « هنم رومألا ىلع أرجأو ابلق ىوقأ وه نم ءالؤه

 ىلا رظنلا قرتسي قرطم وهو هركف أرقأ تنك ىنا هللاو « لقاع
 ةدحلا نم مهمالك ىف ام نيبت دقو .. نوملكتب مهو روضحلا

 نأ تئش اذاو .. رييدتلا دسفيف مالكلا ىف مهيراجي نأ ىثخف

 نيدلا حالص ةفرغ ىلا الخاد هارأ ىناف « ىنعبتاف كلذ نم ققحتت
 ©« هدحو

 مجن امهحملف « ةفرغلا .نم ابرتقا ىتح هرثأ ىف شوقارق ىشمف

 « امهءارو بابلا اقلغأو الخدف الخدي نأ امهيلا راشأف نيدلا

 مجن تفتلاف .. هنم هعمس ام ىلع هابأ بتاعب نأ مهب نيدلا حالصو

 دقو . ريبدت بحاصو ميكح تنأ » : لاقو ىراكملا ىلا نيدلا

 ليبس ىف شوقارق ذاتسألا عم كريبدت نم ناك امب فسوب ىنربخأ

 تفتلاو « امكمامأ ىيأر لوقأ نأ ىثخأ ال ىناف كلذل . هتحلصم

 امأ ؟ فسوب اب اذه تلعف لقع ىأب » : لاقو نيدلا حالص ىلا

 هكجو هتبراحمو هعنم ىلع انمزع نع عمس اذا نيدلا رون نأ ملعت

 انناو ىلوق هغلب اذا امأ ..+ هيلع ىوقنت ال ذئنيحو « انيلا هموجه
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 مث .. اهلمع رادقألا لمعت امثير انريغب لغتشاو انكرت « هتعاط ىف

 رون دارأ ول هللاو » : لاقو شوقارقو ىراكهلا ىلا همالك هتجو

 وأ هعنمأ ىتح اهيلع هتلتاقل رصمب ركسلا بصق نم ةبصق نيدلا
 نآلألتت هانيعو كلذ لاق « لتقأ

 . ىبأ اي تقدص » : لاقو اهلبقي هيبأ ديب نيدلا حالص متهف

 ىلا ىنجوحأ ام .. هللا نذاب كلذ لعاف انأو باوصلاب تقظن دق
 « كرييدتو كنأر

 لقأ ملأ » : لوقي هلاح ناسلو شوقارق ىلا ىراكمهلا تفتلاو

 « ؟ اذه كل

 انمرح ال » : لاقو اهلبقف نيدلا محن دب ىلع شوقارق بكاف

 اوبهذف ناذآلا اوعمس اوقرفتن نأ لبقو « ىديساي كبآر نم هللا
 ءادغلا ىلا مث ةالصلل

 دم

 نامتلا

 نيردلا دامعب رفظي ملو « نوبغملا ةقفصب داع املف نسحلا وبأ امأ

 ةفيلخلا ىلا كلذ غلبي نأ ىأر ء كلملا ةديس ةظاغا عاطتسا الو
 ناكو « راهالا علط ىتح ربصف .. هفده قيقحت نم هنكمي بولسأب

 سانلل امهيف ةفيلخلا سلجي نيذللا نيمويلا دحأ .. نينثالا حابص

00091 



 نب

 وبأ .لّجأف . سيمخلا موي وه رخآلا مويلاو « عوبسأ لك نم
 ربدي وهو مويلا كلذ ىضقو . ىلاتلا مويلا ىلا ةلباقملا نسحلا

 سيلجلا تيب ىلا ىلاتلا حابصلا ىف رثكبو .. دياكملا دعيو لئابحلا
 دقو ضيرم هنا » : لاقف ةفيلخلا نع هلأسف هب بحرف « فيرشلا

 « انلاب لغش ىتح سمأ هيلع ضرملا دتشا
 هغلب نيح ةسكتب بيصأ هنا رهظي » : الئاق نسحلا وبأ هردتباف

 « ءاسنلا رصق ريخ

 هيلا راشأو « 7 ىرج اذامو » : لاقف هدارم سيلجلا مهفي ملف

 ١ لوخدلاب لضفتي نأ

 ةظفاحم نامتكلا ديري هناو « حيرصتلا كلذب أطخأ هنا رهظأف
 علبي لعجو « ءىش ثدحبي مل » : لاقف « ةفيلخلا تخأ ةمارك ىلع

 سياجلا عم ىشميو « سئئاسلا ىلا ةلغبلا ماجل لواني وهو هقير
 . لابقتسالا ةعاق ىلا

 « ءىث ثدحي مل فيك » : لاقف سيلجلا ىلع ةليحلا تلطناف

 بطاخأ ال ىناف .. ىنع فنخث ال لق ..» ثدح هنا تلق دقو

 « هّنع همثكأ نأ تببحأ اذا هنأشب ةفيلخلا
 تقو اذه سيل » : ثارتكالا مدعب رهاظنيو سلجي وهو لاقتف

 .. هضرم نم ىفشي نآ ىنمهي امناو ؛ ةفيلخلا ردكي اميف مالكلا
 « ءوس لك نم هللا هامح .. هيلع ءدج ىذلا ام

 عامتجالا كلذ موي ىمحلاب بيصأ ذنم لاز ام » : سيلجلا لاق
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 سولجلا موي وهو سمأ حابص ناك املف . جازملا كعوتم وهو
 « ءاسنلا راد ىف هموي ىفق هنا ىل ليقف هنع تلأسف رضحي مل سانلل

 « .. ةدشب هتدواع دق ىمحلا نأ رهظلا دعب تملعو

 رظني وهو لاقو « رمآلاب ديدشلا مامتهالا نسحلا وبأ رهظأف
 رهظلا دعب بيصأو .. ءاسنلا راد ف سمأ راهن ىضق » : طاسبلا ,

 « .. هلحم ىف لوألا ىنظ نوكي نأ دبال نذا .. !  ىمحلاب

 ىفخت كتدهع ام .. نسحلا ابأ اي لق + وه امو » : سيلجلا لاق
 « + ءاسنلا راد ف ىرج اذام لق .. ائيش ىنع

 ةماركل اظفح ربخلا اذه عيشي نأ بحأ ال » : نسحلا وبأ لاق

 ةحرابلا لوأ ءاسم رصقلا كلذ لخد ابيرغ نا تملع .. رصقلا لهأ

 ىلع متيقلا ىلا تعرسأ هربخب تملع املو . هيف ليللا مظعم ىضقو

 دق هب اذاف .. هيلع ضبقي نأ هيلا تبلطو ©« شوقارق » رصقلا

 « + شيطلا اذه تبأرأ ..+ تبأرأ .. بدارسلا ىف ركف

 نم ام هنا هملعل ربخلا كلذ دعبتساو ةشهد سيلجلا قرطأف

 عيطتسي هنا لقعي الو « ةفيلخلا فرش سمي نأ ىلع رساجتي دحأ
 تخأ نا مث .. هب نيطيحملا سارحلا مغرب رصقلا ىلا لوخدلا

 هددرت نسحلا وبأ ظحالو . نونظلا هذه لثم نع ةديعب ةفيلخلا

 مل كنأك ركفت اقرطم كارا » : الئاق هردابف ربخلا قيدصت ىف

 ىتلا ةأرملا هذه نكلو . باترت نأ كقح نمو .. ىلوق قدصت

 ةقاعتف ىه امنا « نسحلا ىبأ نم ارارف جاوزلا ديرت ال اهنا معزت

600091 



1 

 « انئادعأ داركألا نم بيرغ باشب باقلا

 « * لوقت اذام ..7 داركألا نم » : سيلجلا حاصف

 « .. داركألا مدخ نمو » : ملألاب رهاظتو ءودهب باجأف

 نوكي اذام .. ةحيضفلل اي » : لاقو فكب افك خيشلا برضف

 « .. نكلو « ربخلا كلذ هغلب اذا نينموملا ريمأ لاح

 ..7 ربخلا اذه هغيلبت ىلع رساحتب نمو.2: نسحلا وبأ لاقف

 فسأتأ .. ىمحلا هتباصأف مظكو ملع هلعل وأ « هب ملعي نأ ىغبني ال
 نم دبال ..+ لمعلا ام نكلو « كلذ ىلع كتعلطأ ىنأل اريثك
 « .. راعلا نم انضرع اهب ذقنن ةليح ريبدق

 بالقلا بيط وهو # .هتحصب نمآو « هعمس امم سيلجلا ملأتف

 وه امع الضف بضغلا نم هانيع عمدت نأ كشوأف  تملع امك

 سلجف افقاو لازيال ناكو . ةفيلخلا ضرم ىلع ردكلا نم هيف
 « هنع فيفختلاب رهاظتي نسحلا وبأ ذخأف .. ىوقلا رئاخ وهو
 انل قحب » : لاقف « هانمتي ام اهب ققحب ةديكمل هنهذ دعب وهو

 ءاكبلا ىف ذخأو « .. كبنلف ىزيزعاي كبنلف مويلا اذه ىف ءاكبلا
 لاقف « نسحلا ىبأ نع فيفختلاب لغتشاو هنزح سيلجلا ىسن ىتح
 دبال .. ائيش انعفني ال ءاكبلا نا ىالوماب ربصلا نم دبال » : هل

 « ةقيرط ريبدت نم
 « مامتهالاو دجلاب رهاظتو هينيع حسم ىلا نسحلا وبأ عرسأف

 « ةقيرط ريبدت نم دبال .. معن » : لاقو سيلجلا ىلا تفتلاو
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 « .. هامعاي كل رهظي امم مظعأ رمألا نكلو

 « ؟ كلذ نم مظعأ لهو » : سيلجلا لاق

 ىننكلو « تملع امك ميظع هسفنب رمألا نا » : نسحلا وبأ لاق

 ف نكي مل امم رادقألا هب ىتأت دق ام بقرأو « لبقتسملا ىف ركفأ

 « .. نايسحلا

 نسحلا .وبأ عطقف .. بجي ملو « ركفي اتكاس سيلجلا لظف

 ريمأ انالوم بيبط وه نم » : الئاق لارؤسلاب هراكفأ ةلسلس

 « 7 نينمؤملا

 وهو .. ءابطألا سيئر ديدسلا خيشلا هبيبط » : سيلجلا لاق

 « هتربخ لوطو هملع ةعسل الا هب قش ال

 ةعانص ىف رهام وه له # ديدسلا خيشلا » : نسحلا وبأ لاقف

 « 7 بطلا

 ةمئألا دنع ةوظحلا لان دقو ..# ال فيك » : سيلجلا لاق

 هوبأو نسلا ريغص ناكو هللا همحر  رمآلا مايأ نم نييمطافلا

 هببطي لظ دقو . )١( هدعب بصنملا اذه ثرو مث هلبق بيبط

 « نسلا ىف انعاط اخيش حبصأ دقو « نآلا ىتح ةمئألا

 لمه .. انالوم ضرم نع لوقي اذامو » : نسحلا وبأ لاقف

 « + هتلأس

 <« احيرص اياوج ىتبجي مل هنكلو .. هتلأس » : سيلجلا لاق

 ىناثلا ءزجلا ٠١9 ءابطالا تاقبط )١(
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 انكي

 نوكت امنيح ءابطألا تاباجا ىثخأ ىننا » : نسحلا وبأ لاق

 مهمالك اولعج توملا نم مهضيرم ىلع اوفاخ اذا مهنأل .. ةمهبم

 « .. امهم هنع

 دضاعلا بحي ناك هنأل توملا ظفل عامس دنع سيلجلا لفجأف

 ىلع نوكي نأ هللا حمسال .. ىديساب هللا حمس ال » : لاقو

 ©« سأب دضاعلا مامالا

 ىنهذب رمي وأ ىمف نم جرخي نأ هللاب ذوعأ » : نسحلا وبأ لاقف
 ىلع ءىش بتك دق ناك اذا هللا ىلا بلطأو « انماما بيصي ءوس

 نم لقاعلا نكلو .. ىحورب هيدفأ نأ نم ىننكمي نأ نينموملا ريمأ

 بطق مامالا نأل « ةمامالا ىف اميس الو هعوقو لبق رمألا ىف ركف
 ' اهريغ هيف ةثراكلاو .. بولقلا قلعتت هبو « ةلودلا رومأ هيلع رودت

 امم مظعأ ةلأسملا نا كل ىلوق ىنعم اذهو .. رخآ صخش ىأ ىف

 « ؟ ىدارم تمهف له . روصنت

 لاح نوكي فيك دضاعلا تام ول ىنعب هنا سيلجلا كرداف

 « .. نكلو « ليلج رمألا نا .. ىنباب تمهف » : لاقف « هدعب ةمألا

 , ىرسأ انلك » : لاقو « بلعثلاك غوري وهو نسحلا وبأ عرسأف

 نم لوطأ دضاعلا مامالا ةايح نوكت نأ ىسعو « هامع اي توملا

 .. « هتايح ىف الا ىنتيميال نأ ىلاعت هيلا عرضأو . انم لك ةايح
 « اعيمج هائمتت ام كلذ » : لاقو « سيلجلا رثأتف هانيع تعمدو

 دقو « هاوس ًاجلم انل سيل # هللا هظفح  انالوم نأل اصوصخو
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 الولو « هاوس هدباكي مل ام داركألا كئلوأ نم هتماما ىف دباك

 « .. انلاح تناك فيك ىردأ ال هلقعتو همزح

 اذه» : لاقو ماه رمأل نطف هنأك هسلجم ىف نسحلا وبأ لدتعاف

 « ىناسل لوح موحيو « ىرطاخ ىف لوجيو « ىدلخ ىف رودي ام

 فيكف « نآلا انلاح اذه ناك اذاو .. هيلع ىبلق ىنعواطي الو

 تيب ىف نا ول .. هلبق انتمو ىنمتت ام ثدح ول اننأش نوكي
 ..ملعت امك لافطأ مهنكلو « اريخ ناكل هفلخي امزاح الجر دضاعلا

 نوكتحملا ىوس هئابعأب موقي نأ عيطتسيال بصنملا اذهو

 « .. رمألا اذه ىف دب كل نوكي نأ دوأ تنك مك .. كريظن

 قحلا اذه نم لصنتي ذخأو « ءارطالا اذه سيلجلا مظعتساف

 عمطي امناو « لوقلا اذه لثم ىل لاقي ال مداخ دبع ىنا » : لاقف

 « .. نسحلا ابأ اب كلثم ناك نم رمألا اذه ىف

 .. انآ » : لاقو « راكنتسالا ةزه هسأر زمب نسحلا وبأ ذخأف

 مامالا نا ىل تلق دقو ؛ تملع امك بصنملا اذه ىف ابغار تنك معن

 اريثك ددرتأ ىننكل « ىل فرش اذهو .. هدهع ىلو نوكأ نأ ىضر

 « .. لوبقلا ىف

 هذه ذاقنا كلوبق ىف ناف ددرتت نأ ىغبني ال » : سيلجلا لاقف

 « ةلودلا

 هعباب دضاعلا نآب سيلجلا دهشتسيل تحنس دق ةصرفلا دجوف
 لهف « ىضرأو ىحضأ نأ تدرأ ىنا بهو » : لاقف دهعلا ةيالوب
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 « ؟ ىنعباب دضاعلا نأ لوقلا قدصي

 اقفو ىضر دق نكي ملأ .. كلذب دهشأ انأ » : .سيلجلا لاق

 نوئش هتضرتعا دقو .. اتقرؤم رمألا لجأ امناو 7 مواعملا طرشلل |

 « .. ةفلتخم

 داعف « دعولا كلذ عامس دنع ايرط نسحلا ىبأ بلق صقرف

 قثوأ هتداهشف دهش اذا كلثم نا ملعأ انأ » : لاقو ةطلاغملا ىلا

 ام ثدحي ال نأ وجرأ « نآلا اذهلو انل ام نكلو .. مربم دقع نم
 احيحص مامالا انالوم ضهني نأو 34 كب داهشتسالا ىلا وعدل

 « هءارو ىلصنو هيدي لّبقنو هتيؤرب عتمتنو « ىفاعم

 « هللا ءاش نا ىسع » : سيلجلا لاق
 مالغ لخدو « ةعرسم مادقأ عقو اعمس ذا كلذ ىف امه امنيبو

 « + كءارو ام » : سيلجلا لاقف الفجأف رصقلا ناملغ نم هنا افرع

 نآلا كاري نأ بحب مامالا انالوم نا » : فجتري هتوصو لاق

 « الجاع

 « + وه فيكو » : سيلجلا لاقف

 هدنع ديدسلا خيشلا تبأر ىننكل « ىردأ ال » : مالغلا لاق

 »2 نوريثك ءابطأ هعمو

 « هيلع دتشا ضرملا نا رهظي » : لوقي وهو سيلجلا ضهنف
 تنك ولو .. الاح هيلا كباهذ نم دبال » : نسحلا وبأ لاقف

 نانئمطالل ليلق دعب ىعسآس ىننكلو « كعم ترسل هعفتأ ىنا ملعأ

 نيدلا حالص ٠١
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 جرخو كلذ لاق ©« ءافشلاب هل وعدأل دحسملا ىلا نآلا بهاذ انأو

 ةفيلخلا ىلا بوكرلل بهأتي سيلجلا كرتو

 ا

 سئاسدلا

 هتفرغ ىف الخو . هلزنم ىلا هتلغب ىلع عجر هناف نسحلا وبأ امأ

 لجأ وند نم دكأت دقو .. هتيغبب رفظلل اهربدي ةليح ىف ركفي ذخأو
 سيلجلا ةداهش نا ملعي وهو « هسفنل رمألا دهمي فيكف « ةفيلخلا

 نع هاضر رهظأ اذا .. نيدلا حالصل لصفلا لوقلا ناو ىفكت ال

 بابلا لفقأو ىسرك ىلع ةفرغلا ىف ىوزناف . اهلان ةفالخلل حشرم

 ةعاس ريكفتلا دعبو « هضرغ ىلا ةيدؤملا ةقيرطلا ىف ركفي لعجو
 بثو  هينيعو هيتفش كرحب ناك امناو هدب الو هسأر كرحب ال

 « ةلغبلا جرسا » : هل لاقف مالغلا ءاجف قفصو هناكم نم

 « ىديساي ةجرسم لازت ال » : مالغلا لاقف

 ىراكهلا ناكو . هقيدص ىراكهلا ىسيع ادصاق راسو اهبكرف

 مالغلا هأبنأ املف « هقفلا بنتك ضعب ىف علاطي ةدوهعملا هتفرغ ىف

 « لابقتسا نسحأ هلبقتساو هل فخ نسحلا ىبأ فيرشلا ءىجمب

 ةحلصمل نوئشلا ضعب ريبدت ىف هيلا جاتحي نأ عقوتي ناك هنأل

 نيدلا حالص
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 راد ام ممتي هنأك خيراتلاو هقفلا نع ثيدحلا نسحلا وبأ أدبف
 شتفت لازت ال كارأ » : لاقف ملعلا راد ىف امهعامتجا دنع امهنيب
 « 7 اعفن اهنم ىرت له .. بتكلا ىف

 لارتسلا اذه لأسيال كلثمو + ال فيك » : ىراكملا لاق

 « ىديساب
 ةيعرشلا ةدئافلا ىنعأ ال ىنكل ؛« تقدص » : نسحلا ونأ لاق

 نم لح مللي ىتلا ةدئافلا 0 امتاوبا 2 قوقحلا 0

 الا قاوم معلا سب سا كلو يس

 | ©« .. ىرخأ دئاوف هنم ديفتس

 هطبنتسا هنا ىراكملا مهوتي ام ىلا ريشي هنا نسحلا وبأ كردأف

 ندع ل كب لرغط خيرات ةعلاطم نم
 ريرغتلاو هئارطا ىلا دمعف .. تملع امك ةفيلخلا تخأ ىلع نيدلا
 دقو « لقاع ميكح كنا » : لاقف « هيلا فدهي ام ىلا لصوتيل هب

 ملأ .. نيدلا حالص ناطلسلا ةمدخ ىف كينافت ىدم نآلا تملع

 « كلذ ركنت ال ..* ةفيلخلا تخأ ةبطخب هيلع ترشأ دق تنأ نكت

 ىل سيل » : لاقف لضفلا كلذ نم لصنتيو عضاوتي نأ دارأف

 6« نسحلا ابأ اي ةلادلا هذه

 ذوفت ىف دقتعأ اناف « كلصنت نم نكي امهم » : نسحلا وبأ لاقف
 6«: كتئج اذامل ملعت له نآلاو .. كتملك
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 « .. ال » : ىراكهلا لاق

 هبعوتست نأ تعطتسا اذا رمأل كتئج » : نسحلا وبأ لاق

 ةمدخ هيف ناك ناو .. ةمدخ لكجأ كالوم تمدخ هب لمعتو

 « اضيأ كلو نسحلا ىبأ كقيدصل

 لق .. عفتتساو عفن نم هللا محر » : لاقو هقنعب لواطتف
 « + كءارو ام

 © نآلا رضتحي دضاعلا مامالا نا ملعت له » : نسحلا وبأ لاق

 « 7 ضرملا هيلع دتشا لهف .. ضيرم هنا ملعأ » : ىراكملا لاق

 تام اذاو .. ضرملا تالاح دشأ ىف هنا » : نسحلا وبأ لاق

 فرعيال دينع مالغ هنا ملعت تنأو « هدهع ىلو ىلا ةفالخلا تراص

 « .. لاجرلا لضف

 « ؟ ىنعت لضف ىأ » : ىراكهلا لاق
 كمهي رس ىلع كعلطم ىنا .. عمسا » : نسحلا وبأ لاق

 هلهأ رثكأ انأو . ادغ وأ ةليللا توميس دضاعلا نا .. هيلع عالطالا

 نأ بحأ ىنا لوقأ ال .. نيدلا حالص ناطلسلا لضفب ةفرعم

 كلذ كل تلق ولو . انيديأ نم هجرخيو وه رمألا اذه ىلوتي
 . ائيش ديفت ال ةبلاغلا ةوقلا ةمواقم نا ملعأ ىننكلو « ىنقدصت ال

 اثعاب كلذ ناك هفرعت ىذلا دهعلا ىلو ىلا ةفالخلا تراص اذاو

 ةعيشلا ريث, نأ ىوني هنا ملعأو هراكفأ فرعأ ىنا . لقالقلا ىلع

 ادحأ ديفي ال اذهو .. هلاجرو ناطلسلا ةأوانم ىلع مهضرحيو
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 ليك

 لعجب نأ ىلع امزاع ناك دضاعلا نا كنع ىفخأ الو « نيبناحلا نم

 « فيرشلا سيلجلا دب ىلع كلذب ىل ىصوأف ىتلا دهعلا ةيالو
 قوت اذا ىثخأف .. هعنم ضرملا نكل « دهعلا بتكي نأ كشوأو

 متذخأ اذاف . كلذ ىتلع هلهأو هلاجر ركني نأ اذه هضرم ىف
 نع مكتينغأو مكلضف مكل تفرع ىلا رمألا اذه متركيصو ىديب

 انئيب ام نأ نظأو < ىدارم تمهف دق نوكت نأ وجرأ .. بعتلا
 « ىلوقبو ىب ةقثلل ىفكي ةميدقلا ةقادصلا نم

 فقو املف . هيف ركفيو نسحلا ىبأ مالك عمسي ىراكملا ناكو
 « 7 كلذ دعبو » : لاق ةرابعلا هذه دنع

 ىف نيدلا حالص ناطلسلا تبطاخ اذا ىنعأ » : نسحلا وبأ لاق

 اذه كل فرعيف ؛ كنم هنأك ىأرلا اذه هيلع ضرعاف « رمألا

 ميظع كيلع هضرعأ ام نا .. هجو لك نم حبار تنأو لضفلا

 » 8 كلوق امف ىلو كلو ناطلسلل عفن هيفو ةيمهألا

 هلمع نا كردأو .. الوقعم نسحلا ىبأ مالك ىراكهلا ىأرف

 ناطلسلا ةحاصم ثيح نم هيف رظن هنكل « ةفيلخلا لهأل ةنايخ اذه

 اميف مهل انوع ناك ةفالخلا ىلوت ىلع نئاخلا اذه اوناعأ اذا مهنأل

 الضف .. اوءاش اذا دعب اميف هوعلخي نأ مهيلع نوهيو « نوديري

 هدب ىلع كلملا ةديسب جاوزلا نيدلا حالص ىلع لهس, هنا نع

 تنأ » : لاقو سرفتم رظن نسحلا ىبأ ىلا رظنف « هريبدت متيف

 « كل ريبك عفن هيف ميظع لمع ىلع مدقم
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 ةحلصم مدخأ ىننكلو .. كلذ ركنأ ال » : نسحلا وبأ لاق

 ىبيأرل غصت مل اذاو ء هجو لك نم اضيأ نيدلا حالص ناطلسلا

 . كيلع ىفخيال امك مهئافلخ عم مهبولق نيبرصملا نآل اعيمج متبعت
 برقأ نوكتس كنا ملعاو « رمألا اذه مامتا ىف كتراهم ىنرأ

 « نيبرقملا

 ىعسو ىف ام لك لذبأس .. كلذ ىتلع كل » : ىراكملا لاق
 « .. نوكي اذام ىرنو ليبسلا اذه ىف

 ىقتلتسو بهاذ انأ » : لوقي وهو ضوهنلل نسحلا وبأ زفحتف

 هملعيال ارس انه هانلق ام ىقبب نأب كهيبنت ىلا ىب ةجاح الو ء ادغ

 « دحأ

 « ةيصوتلا ىلا ةجاح ال » : ىراكملا لاق
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 شوقارقو نسما وبا

 افقاو ىراكهلا لظو .. داعو هتلغب بكرو نسحلا وبأ ضمن
 ىلا ردابف . اريثك اريخ هيف ىأرف هعمس ام هنهذ ىف ديعب ةهرب

 ىلع لطت ةفرش ىف هيبأ عم هآرف نيدلا حالص ىلا راسو .. هذيفنت
 لخدف امهيلع نذأتساف « ةحارتسالل كانه اسلج دقو « جيلخلا

 ىف امب ناقطنت هانيع داكتو سلجف « سولجلاب نيدلا مجن هرمأف
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 ©« 7 نيدلا ءايض اي كءارو ام » : نيدلا حالص هل لاقف هرطاخ

 « ماه رمأب ىالؤم تئج » : ىراكملا لاق

 ىسنأ ال ىنا .. عفان ماه هب ىتأت ام لك » : نيدلا حالص لاق
 « كل ادب ام لق .. انتحلصم ىف هتلذب ام

 ىلا هلوأ نم نسحلا ىبأ نيبو هنيب راد ام هيلع صقي ذخأف

 تقربأ همالك نم غرف املف : هينيع ىف رهاظ مامتهالاو « هرخآ

 ناكو . رمألا ىف هريشتسي هنأك هيبأ ىلا رظنو نيدلا حالص انيع

 املف . هربدتيو هنزيو هصحمبو ىراكملا مالك عمسي نيدلا مجن

 لازيال هنكل « ليمج ىأر هنا » : لاق هيلا رظني نيدلا حالص ىأر

 تام اذاف ؛ ةايحلا ديق ىلع لازيال دضاعلا ناف « ذيفنتلا نع اديعب

 تكسو « دمحم ابأ اب كتمه ىف هللا كراب .. رمألا ىف انرظن

 اثحابتيو ناريمألا ولخيل فرصني نأ هل ىغبني هنا ىراكملا ملعف

 جرخو نذأتساف

 بلطي هنأك هينيع ىف سرفتن لعج « هنباب نيدلا مجن الخ املف
 ىدلاو ىأر ام » : نيدلا حالص لاقف هرطاخ ىف ام لوقي نأ هيلا

 « 9 هعمس اميق

 « .. كيأر نع كلأسأ امنا » : نيدلا مجن لاق

 ركتأال . اهعايض ىغبنبال ةصرف ىرأ ىنا » : نيدلا حالص لاق
 هانيلو اذاو « انديفت اهنكل .. اذه نسحلا ىبأ نم ةنايخ اهنا

 « .. اندي ىف ةلآ ناكو انذوفن داز انرمأب ةفالخلا
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 فسوب اي كنا » : لاقو فافختسا ماستبا نيدلا مجن مستباف

 ةربخلا ىلا ةجاح ىف لازت ال كنكلو .. ىأرو برح لجر
 تام اذا موقلا نا لجرلا اذه ةياشو نم اندفتسا .. ةليحلاو
 كلت عطقل ةصرف ىهو « مهنيب اميف اوفلتخاو اوعضعضت مهتفيلخ

 ىلع ىلوتسن امناو « هريغ الو اذه عبابن الو . اهرذج نم ةفالخلا
 ىتح ةفالخلا ىف قحلا باحصأ روكذلا اهلهأ سبحنو روصقلا

 ةدشلا نم دب الو « ةدم ذنم ىسابعلا ةفيلخلل انبطخ دقو . اوديبي

 رخآ ةفيلخ عيابن نأ نم اريخ كلذ سيلأ . رمألا ىهتنيف مزحلاو
 « + هلوأ نم بعتلا ىلا دوعنو

 لجخو .. باوصلا هيف ىأرو « هيبأ ىأرب نيدلا حالص بجعأف

 :لاقو ناعذالاو ءاغصالا الا هعسي ملو « رمألا نم هكاردا هتاف ممل

 « مزاح ميكح نم هاتبأ اب كيف كروب »

 بهأت نأ بجي امناو « كلذ ىفكي الو » : نيدلا مجن لاقف

 ااح روصقلا ىلع موجهلل دادعتسا ىلع دنجلا لعجنو « نآلا نم

 نأ كوجرأ ىنناو .. ريخألا هسفن ظحلا ءىسلا ةفيلخلا كلذ ظفل

 .. هذفننف هتقو ىتأي ىتح عيمجلا نع نآلا كل هلوقأ ام متكت
 ..ةينلع ةسلج ىف كرس فشكتف « سمأ تلعف امك لعفت نأ رذحاو

 « نامتكلاب مكجئاوح ءاضق ىلع اونيعتسا : ليق دقف
 دب ليبقتب مكهو « ةعاطو اباجعا هسأر نيدلا حالص ىنحأف

 وجرأ » : لاقو هدب نيدلا مجن بذتجاف .. هتردقب افارتعا هدلاو
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 دمعاف « اميظع اناطلس نوكتتس كنا .. ىنباب ىلوق نم ديفتسن نأ

 « .. كيبأ ةيصو ركذاو مزحلاو ةدؤتلا ىلا

 هردص لتما دقو « ىراكهلا دنع نم جرخف نسحلا وبأ امأ

 وهو ةفيلخلا راد ىلا اوت راسو « ةديكملاب زوفلا هيدل ققحتو الم"

 .تالاح دشأ ىف هنا ملعف . قيرطلا ءانثأ ىف دضاعلا ربخ مسنتن

 ,لوصولا ىف هتركف لمعأف « ةليللا كلت ىف تيم هنا نقيأف ؛ ضرملا

 ةديس ىلع ضبقلا ىقبو « ةفالخلاب هزوف متهوت دقو . هضرغ ىلا
 فيرشلاس يلجلا نعلأسو « ةفيلخلا ضرمب همامتها رهظأف .. كلملا

 فوقو ءابطألاو « هجورخب نذأبال ةفيلخلا ةفرغ ىف هنا هل ليقف

 نسحلا وبأ لاتحاف .. ةدماف الب هريغب ءاودلا نولدبب هيدي نيب

 نع هنم مهفتساف « ةفيلخلا بيبط ديدسلا خيشلا ىلا لوصولا ىف

 «راضتحالالاحىف نوكي داكي هنا » : هباجأف « دضاعلا لاح ةقيقح

 هنع ففخي ذخأو « هيلع بيبطلا قفشأ ىتح ءاكبلا ىف غلابو ىكبف
 « ليصألا ىلا سمشلا تلام دقو « ءاسنلا رصق ىلا اوت جرخف

 ةلباقمل جرخ هنا هل ليقف . شوقارق نيدلا ءاهب ى ري نأ بلطو
 لابقتسالا ةقرغ ىف نسحلا وبأ سلجف « نيدلا حالص ناطلسلا

 هعوجر رظتني رصقلا بابي
 .ناكو . مامتهالا تامالع ههجو ىلعو شوقارق داع ليلق دعبو

 حالص دنع نم هعوجر دعب اباحرت هنم غمسي نأ عقوتي نسحلا وبأ
 .هرمأب هبطاخ دق نوكي نأ نم دبال ناطلسلا نأب هداقتعال « نيدلا
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 البقم نيدلا ءاهب ىأر املف . ىراكهلا عم هرييدت نم ناك ام دعج

 شوقارق هل ثرتكيي ملف « مستبي وهو بابلاب هل ىدصت هسرف ىلع
 ذاتسألاب ابحرم » : الئاق نسحلا وبأ هبطاخف هري مل هنا رهظأو

 « 7 ناطلسلا تقراف فيك

 انه تنأ » : لاقو ةرم لوأل هآر هنأك نيدلا ءاهب هيلا تفتلاف

 « ؟ نسحلا ابأ ايي
 لاح فيك .. ةعاس نم كراظنتا ىف انه انأ » : نسحلا وبأ لاق

 « 9 نآلا ىرتاي مامالا انالوم
 ىف هنا » : ةفرغلا كلت ىف دعقم ىلع سلجب وهو نيدلا ءاهب لاق

 سولجلل نسحلا ابأ عدب ملو « هللا هافش ديدشلا ضرملا لاح

 ةداعلاك

 لاح ىلع فسألا رهظي ذخأو هسفن ءاقلت نم نسحلا وبأ سلجف

 : لاق مث قرطم وهو هسأر زهيو هينيع رصعيو هيدي كرفيو دضاعلا
 « + ةريطخ هتلاح نأ دكأتم تنأ له >

 ناك هنا .. هللا هافش .. ةعاسلا ىل ليق اذكه » : ىراكملا لاق

 « قلخلا ىضر.
 نا .. ذاتسأ اي تقدص » : لاقو مامتهاب باوجلا ىلا ردابف

 حنحنتو « .. كلذلو ابلق مهبيطأو اقلخ انلهأ نسحأ نم ناك مامالا
 شوقارق ىلا تفتلا مث « هل رطخ رمأ نامتك لواحي هنأك هسأر زهو

 ةجيتت تناك اذام ذاتسأ اب كرظن ةقدب تظحال كنا دبال » : لاقو:
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 دقق انأ امأ .. نيعلا ىأر كلذ رت مل ناو .. هلهاستو هبلق ةبيلح

 ىدافت انل ىغبنيو « هملعت امم مظعأ نآلا رمألا نا ىلع .. هتبآر

 هيبنت ىلا جاتحت ال ظقيتم رهاس كنأ ملعأ انأ .. هعوقو لبق رشلا

 ةعمس نضأ ىناف « اقلق ىتف تبأر اذا ارذع كحيمتسأ ىننكل

 رمأ نم سمألاب ناك ام تملع دقو . اههوشب ام اهقحلي نأ ىلهأ
 نم نكمتت ملو هنم جرخو « رصقلا اذه لخد ىذلا بررغلا كلذ
 .. رارفلا قيرط ىلا هودشرأ رصقلا اذه لهأ نأل « هيلع ضبقلا

 شيطلا بقاوع نم كلذ نأ دقتعأ ىنأل « دحأ ىف انعط كلذ لوقأ ال

 كلملا ةديس لاح هذه تناك اذاف .. ةين ءوس نع ال لهج نع
 فيك هللا حمس ال ءوس هباصأ اذاف « ةايحلا ديق ىلع اهوخأو

 وهو « شوقارق وحن هتيلكب هجوتو حنحنتو « .. اهلاح نوكي
 ىفخأ نآ ىل ىغبني الو » : لاقو هيلع دامتعالاو هيف ةقثلا رهظي

 ىقيدص ريغ هيلع علطي ملو « سانلا رئاس نع هتيفخأ ارمأ كنع
 ىنعياب دضاعلا مامالا نا ىنعأ . ىراكملا نيدلا ءايض كقيدصو

 ملعي امناو . دعب ملعت ال ىهو هذه هتخأ تبطخو « هدعب ةفالخلاب

 نيدلا ءايض ىقيدص اضيأ هملعيو ؛ فيرشلا سيلجلا كلذ

 نأشلا اذه ىف ليوط ثيدح هعم ىل ناكو «نيدلا حالصزاطلسلاو

 ربصو « .. هيلع كعلطأ دق ناك اذا ىردأ ال « حابصلا اذه ىف

 اكارح ىدبيال ايغصم لازيال وه اذاف شوقارق نم ودبي ام ىريل
 كعلطي مل ناك اذاو » : لاقف هثيدح مامتا ىلا نسحلا وبأ داعف
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 ىف كب نيعتسأ نآلا كتئج امناو .. ابيرق كعلطم هنا دب الف هيلع

 هباصن ىف رمألا رقتسي امثير « هللا هافش مامالا ضرعو ىضرع ةنايص

 منت دق رمأ اذه .. هللا هظفح نيدلا حالص ناطلسلا هيلع فرشيو

 رصقلا اذهب ظفتحت نأ كيلا بلطأ امناو .. هنيبو ىنيب هيلع قافتالا

 هلوخد نم ءادعألا نكمتي نأ ىثخأ ىننكلو .. كلذ لعاف تنأو

 .سيل رخآ رصق ىلا هنم ةفيلخلا تخأ لقنب رمأت نأ ىرأف « ارس

 اذهل روصقلا لضفأ ةفايضلا راد نأ نظأو .. بيدارس هيف

 هيأر رظتنيو نيدلا ءاهب ىنيع ىف سرفتن وهو كلذ لاق « ضرغلا
 كلذ ىف

 تام

 رارفلا

 :ىزأ الا, : لاقو : مامتهالا مدع رهظأ هناف م نيدلا ءاهب امأ

 « ايح لازيال ةفيلخلاو نسحلا ابأ اي قلقلا اذه ىلع اثعاب

 « هعوقو لبق رمألا ىف ركف نم لقاعلا امنا » : نسحلا وبأ لاق

 اذه سيلأ .. عمسا .. عمسا ريكفتلا نم ةدئاف الف عقو اذا امأ

 «نيكسم .. ةايحلا قراف دضاعلا نا رهظي  رصقلا ىف ءاسنلا حايص

 ىكبو هيفك كرفي ذخأو
 ,ىلع داب مامتهالاو فقو حايصلا عمس املاحف نيدلا ءاهب امأ
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 ىلا اموأو « ةمهم ىف ىغمي نأ ناملغلا دحأ ىلا راشأو .. هايحم.

 . هعوجر لبق جرخي ال نأو « دوعي امثير ثكمي نأ نسحلا ىبأ
 جيجضلا الع دقو « رصقلا ىف رخآ ناكم ىلا شوقارق لوكحتو

 ىلع ضبقلا همه حبصأف .. ةفيلخلا توم نم نسحلا وبأ ققحتف
 ..هباهذ ببس ملعي ملو « شوقارق باهذل فسأو .. كلملا ةديس

 عمسف « رمجلا ىلع هنأك ركفي قرطم وهو ةفرغلا كلت ىف سلجف

 اناسرف ىأرف ةذفانلا نم لطأف « ليخلا ليهصو مجللا ةعقرق

 بجعف ةيحان لك نم هب نوطيحب مهنأك رصقلا وحن نوعرس.
 ىذلا مالغلاب اذاف تفتلاف « ةشعرب هفتك زهت ديب رعش مث . كلذل

 .. رصقلا كلذ ىف كلملا ةديس ىلع اسوساج هلعجو هل اعبات ناك

 .. رهوج » : هب حاصف « ههجو ىف ةرهاظ ةتغبلاو دعتري فقاو

 « 9 كءارو ام

 « كسفنب جنا .. ىديساب مله » : رهيج لاقف

 هذه ىرأ ىتح قاب ىنا .. ال ..# نيأ ىلا » : نسحلا وبأ لاق

 « 8 اهرت ملأ .. اهذخكو ةنيعللا

 ىلع رمألا نا .. جنا .. ىديساب كسفنب جنا » : رهوج لاق

 لوح راصحلا متن نأ لبق ةفرغلا هذه نم جرخا .. نظت ام ريغ
 ةصرف منتغاو « همكب هرتجو كلذ لاق « جرخا .. رصقلا
 ملو . ةفرغلا نم هب جرخو كابترالاو حايصلاب سانلا لاغتشا

 وبأ لاقف . فوخلا نم ثهلب وهو رصقلا جراخ راص هنا قدصي
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 <« ؟ ىب بهاذ تنأ نيأ ىلا » : ريسملا ىف هعواطب وهو نسحلا

 صقأسو .. ىديساي لاعت » : هعبتي نأ هيلا ريشي وهو هباجأف
 « .. كسفنب جنا « ربخلا كيلع

 نم اتيب الخدو ءافلخلا روصق نع ادعب ىتح نايشمي الاز امو

 ناك مالغلا كلذل لزنم وهو . ةهبش هيلع عقت ال ةماعلا تويب

 + بابلا مالغلا لفقأ تيبلا الخد املف . ةجاحلا دنع هيف ءىبتخي

 كلازيالو « هنم كلذ برغتسي نسحلا وبأو هنول عقتما دقو سلجو

 نيبو هنيب راد ام ىلع ادامتعا .. همهو ىف ءىطخم مالغلا نا دقتعي

 ىراكملا

 ىذلا ام نآلا لق » : نسحلا وبأ لاق سولجلا امهب رقتسا املف

 « ؟ رارفلا اذه ىلع كلمح

 « نجسلا ىف نآلا تنكل كب رفأ مل ول » : رهوج لاق

 .. هه هه 7 نحسلا ىف » : لاقو مكهتب نسحلا وبأ كحضف

 راد ام ملعت ال كنأل فوخلا اذه ىلع كمولأ الو . ديعب رمأ اذه
 « .. حابصلا اذه ىف موقلا نيبو ىنبب

 « حلفي مل كرييدت نا تملعو ءىش لك تملع » : رهوج لاق

 وه ناك رصقلاب هراظتنا ىف تنأ تنك امنيح نيعللا شوقارق ناو

 طيحب نأ هرمأف .. لجاع رمأ ىف هيلا بهذ .. نيدلا حالص دنع

 ام لك ىلع ضبقي ةفيلخلا تومي املاحو . دنجلاب ءافلخلا روصق

 «.. ءىث لكو ناملغلاو لاجرلاو دالوألاو ءاسنلا نم روصقلا ىف
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 .تفرع فيك » : لاقف هقدصي ملو لوقلا اذه نسحلا وبأ عمس

 .نوكي نأ دعببال .. لهاج اي رسلا اذه ىلع كعلطأ نمو 7 كلذ '
 .« اهيف امو روصقلاب ظفتحي نأ ىشاوطلا اذه رمأ دق نيدلا حالص

 ةقمامالا ةاعد نم دحأ اهيلع ىدعتي الثل كلذب هرمأ امنا وهو
 هيلع قافتالا مت ام ملعت ال كنأل كمهوت ىلع كمولأ الو . ىاوس
 « رخآ تقو ىف هيلع كعلطأس امم مهنيبو ىنيب

 .. ءىش لك ىلع علطم ىنا ىديسا. كل تلق » : رهوج لاقف
 ,ىالوم ةحلصم ىلع رهاس لقاع انأ لب « لوقت امكل هاج انأ امو
 .نأ اذه هيشاوط رمأ نيدلا حالص نا تققحت دقو .. فيرشلا

 اذإو .. صاخ عونب كنع ثحبي نأو « رصقلا ىف نم ىلع ضبقي

 « ةجيتنلا نوكت اذام رظناو رصقلا ىلا عجراف قدصن ال تنك

 .هتيحلب ثبعي ذخأو « ظيغلا نم دعتري وهو نسحلا وبأ قرطأف

 . اكارح ىدبيال تكاس مالغلاو « هبرغتسيو هعمس ام عجاري وهو

 امم قثاو تنأ له .. رهوجاي » : لاقو هيلا نسحلا وبأ تفتلا مث

 « + لوقت

 ,نم ققحنتت نأ تئش نا « ةقثلا مامن قثاو ىنا » : رهوج لاق

 هفيرشلا نع نوثحبي دنجلا رظناو « اركنتم جرخاف ىلوق ةحص
 . ءاسنلا رصق ىف ءافلخلا ءانبأ رئاس نع نوثحبي امك نسحلا ىبأ '

 « انركنت ولو ائيلع نوضبقيو انرمأ نوفشكيال مهنا نمضأ الو

 ىمح هلشفب نقيأو همالغ قدص نم نسحلا وبأ ققحت املف
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 لجرملاك ىلغي وهو ضفخنيو عفتري هردص حبصأ ىتح هبضغ
 ىغري راص مث ء دسألاك رجمزي ذخأف همالغ عم هفقوم ىسنو
 انل ام » : لاقو مالغلا ىلا تفتلاو « دلجتلاب رهاظتيو بلعثلاك

 ىنا .. اضيأ ىتلع مهتمقت ىف ببسلا ملعأ ال .. مهنم انعد مهلو

 ىمركى لع دضاعلا فلخيس ىرتاي نم .. مهتمدخ ىف دهجلا تلذب
 « ؟ ةمامالا

 نووني مهنأل هناكم ادحأ نولويس مهنا رهظيال » : مالغلا لاقف
 تفخ كلذلو « بسنلا اذه باحصأ نم ىقب نم لك ىلع ضبقلا

 « كيلع

 ناك هلشف نأل ماقتتالل ةليح ريبدت ىف ذخأو قارطالا ىلا داعف

 ةديس نيبو هنيب ام دعب*أو « ةفالخلا ىف هلامآ تبهذ .. 0

 هل نوكت 31 لب نذل

 نيدلا دامع باهذ دعب سمأألا ءاسم اهانكرتف كلملا ةديس امأ

 « مانت نأ عطتست مل اهنكلو ..شارفلا ىلا تبهذ دقو « اهدنع نم

 نع ماهفتسالل حابصلا ىف ترتكبو .. سجاوهلا اهيلع تمكارتو
 .هارت' نأ عيطتست الو هدنع ءابطألا نكل « ضيرم هنا اهل ليقف اهيخأ

 دعب الا كلذ عطتست ملف « هتيؤر ىف نذالا عقوتت ىهو تربصف

 هيلع اهرطاخ نآمطاف « نظت امم الاح نسحأ ناكو اهل نذأف . رهظلا
 كنيذ ىف هل اهتمواقم تركذتو . هنئمطتو هنع ففخت تلعجو.
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 هضرمل نوكي نأ ةيشخ اهريمض اهبكأف « اهتبطخ نأشب نيمويلا
 كلذ ىلع تمدنف .. ةمواقملا كلتب ةقالع

 راشأف ؛« سيلجلاو بيبطلا ءىجمب دضاعلا ءىبنأ ليلق دعبو

 اهتفرغ ىلا تداعف . ريخب هنا اهنأمطو باهذلاب كلملا ةديس ىلا

 ةتوقاي اهنتأو « هيلع اهرطاخ نئمطي ملو . اهيخأ ىلع قلق ىف ىهو
 نا ةتوقاي تنلفف « اهتدارا مغر ءاكبلا ىف تقرغأو تكبف اهتلأسو
 ىراوجلا رئاس اهتعمسف بدنلا حايص تحاصف تام ةفيلخلا

 اونظف ..شوقارق دنعزسحلا وبأو ءاضوضلا تلعف « اهب نيدتقاف
 تمي مل وهو مدقت امك تام دق ةفيلخلا نا

 تال

 ةمهم ةلباقم

 « مويلا كلذ ىحض ىف نيدلا حالص همدقتسا دق شوقارق ناكو
 هوملع ام هأيتأو ؛ نسحلا ىبأ نم ىراكهلا هب هءاج ام رثأ ىلع
 لعجي نأو « رذح ىلع نوكي, نأ هاصوأو « موقلا ةيلخاد نع

 روصقلا طاحأ دضاعلا ةافوب ملع اذاف . روصقلا نم ابيرق دنجلا
 جورخلاب اهلهأ نم دحأل نذأب الو .. ربخلاب هيلا ثعبو دنجلا
 .هيلعضبقلاو نسحلا ىبأ ىلا صاخ عونب هتبنو ؛ تناك ةلع ةبأ
 .نوكيام ىري ىتح هاقبتساف هدنع نسحلا ابأ ىأرف شوقارق ءاجف

 نيدلا حالص - ٠١
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 جرخ تام دق ةفيلخلا نأ نظو « رصقلا لخاد حايصلا عمس املف

 داع املف . دوعب امثير ءاقبلاب نسحلا ابأ رمأو « ناسرفلا بردتل

 هناجنل فسأف « هربخ ىلع فقي ملف هبلط ىف ثعبف « كانه هدجي مل

 حالسببس ىلا ويشن لاسواب متمي ذعتاو: اهله ضل نولا كيو
 «ةايحلا ديق ىلع لازيال ةفيلخلا نا ملع مث . دضاعلا ةافوب نيدلا
 الث نيدلا حالصل ةافولا ربخ لاسرا ىف لجعتي مل هنأل ركسف
 رصقلا لوح دنجلا ىقبأ هناىلع .. هخبويف ايذاك ربخلا دجبو ىتأب

 ناملغلا دحأ هءاج بيغملا نم سمشلا تند املف . نوكيام ىريل
 « هبكومب مداق ناطلسلا اءالوم نا » : لوقي

 مي ثيح بهذلا رصق دصقي هآرف هئاقلل شوقارق فخف
 ءوجم ببس ىرديال هناكم ف ثكمو كلذ برغتساف « ةفيلخلا
 هوحن ىشمي ىراكهلا هقيدصب اذاو « ةعاسلا كلت ىف ناطلسلا

 دضاعلا نأل » : لاقف ناطلسلا ءىجم ببس نع هلأسف هب بحرف

 () <« هاري نأ بلط
 نالوم ىري نأ بلط ةفيلخلا » : هيف حاصو هلوق برغتساف

 «© ؟ ناطلسلا

 « ؟ ةبارغلا عضوم امو » : ىراكملا لاق

 ىرئسو .. اهيلع ثعابلاب ىنم ىردأ تنأ » : شوقارق لاق

 « ليلق دعب ببسلا

 لوالا ءزجلا 1954 نيتلضورلا باتك )١(
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 امهنيب رادو « اسلجو هعم ىراكهلا لخدأو شوقارق لخدف

 كلذ وحنو نيدلا مجن ءاهدو نيدلا حالص دصاقم نع ثيدحلا

 اهتنضاح ءاكبو اهءاكب نأ ليلق دعب تملعف كلملا ةديس امأ
 ف توزنا اهنكلو . تتكسو تمءاشتف « ةفيلخلا ةافو ربخ اعاشأ

 « اهيخأ ةايح ىلع الق لعتشي اهبلقو « ادحأ ىرت نأ ديرت ال اهتفرغ
 « اهسفن تضبقنا سمشلا تبرغ املو . ىرخألا اهبعاتم نع الضف

 سفنلا ضبقي اهنم لك « بعاتملا نم ناولأ اهيلع تفلاحت دقو

 تحبصأو اضايقتنا اهتداز بورغلا ةعاس نكل .. قلقلا ىلع ثعبيو

 ةعرنم اهتتأ ةنضاحلاب اذاو ء اهيخأ ةيؤر ىف ةبغرلا ةديدش

 « كاري نأ بلطي نيئمؤملا ريمأ ىديس نا » : تلاقو

 تتفتلا نأ دعب ؛ باهذلا ىف تعرسأو تحرف اهنكلو تلفجأف

  اهيدي نيب ريست ةنضاحلاو زيلهدلاف تشمو « اهرامخو اهفرطمب
 مل فيعض رونلاو « زيلهدلا بناوج نم اطغلو ءاضوض تعمسف
 ضعب تاوصأب تسنأتسا اهنكل .. هوجولا فشك ىلع اهدعاس

 كنا » : تلاقف « هتعمس امع ةنضاحلا نم تمهفتساف « اهلهأ

 « .. كتوخأو كيخأ ءانبأ تاوصأ نيعمست

 «7ىتديساب كلاب ام» : ةتوقاي اهل تلاقف .. تعجارتو تلفجأف

 ؟ ىرج اذام + انه ىلا مهب ءاج ىذلا ام » : كلملا ةديس تلاقف

 « : ىخأ ىلع سأب نم له
 ىف ثعب امك « مهمادقتسسا ىف ثعب هنا » : ةتوقاي تلاق

 لحلو
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 « .. كمادقتسا

 نأ هاسع ال اعلطت قفخب اهبلقو « نادعترت اهاتبكرو تشمف

 دشأ ىف وهو الا هلهأ بلط ىف ثعبال هنأل « اهيخأ لاح نم نوكي

 ؛ اهل اومكسو اهمودقب دضاعلا دالوأ ملع املو . ضرملا تالاح

 « هتلبقف اهدي لكبقو هتمع نم دهعلا ىلو دواد مهربكأ برتقاو
 ةفرغلا باب ىلا تلصو .. هل اعيجشت ءاكبلا نع كسامتت ىهو
 « هل نئمطت امالك عمست اهلعل ناتيغصم اهانذأو نادعترت اهاتبكرو
 تتفتلاف .. لبق نم هتعمس اهنا ركذت ال « هتبرغتسا اتوص تعمسف
 ةفرغلاو « بابلا نع راتسلا حازأو « سراحلا اهل عسوو رامخلاب

 اهاخأ تأرف لخادلا ىلا ةرظن تلسرأف . عومشلا اهيف تئيضأ دق

 هنكل .. ديدشلا فعضلا لئالد ههجو ىلعو « ريرسلا ىلع ايقلتسم

 ةديس تمارتف « تاربعلا هتقبسو مستبا اهيلع هرصب عقو نيح
 هلّئبقت تذخأو « نيرضاحلا نم دحأ ىلا تفتلت ملو « هيلع كلملا

 « كيلع سأبال .. ىديسابو ىخأ اب كيلع سأبال » : لوقتو

 ىلع طقاستت هعومدب تسحأ اهنكل .. بجي ملو وه اهلكبقف

 ىديساي كيلع سأبال » : لوقت ىهو تضهنو تدلجتف « اهدخ
 « هلل دمحلاو ةيفاعب كنا

 باجب ايئاج فيرشلا سيلجلا تأرف اهلوح ام ىلا تتفتلاو
 ىتح هيف سرفتت دكت مل ةداسو ىلع اسلاج الجرو « مامالا شارف
 تالفحلا ضعب ىف ههجو تأر اهنا تركذتو « اهصئارف تدعترا
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 نأ تكبشوأف .. نيدلا حالص وهو « ذفاونلا لالخ نم ةيمسرلا
 نأ كشت ملو تدلجتف « اهيلع كابترالا رهظيو اهرمأ ىف كبترت

 اهبطخيل ءاج نيدلا حالص
 راشأف « ةفرغلا ىلا اهرثأ ىف اولخد دق ةفيلخلا ءانبأ رئاس ناكو

 وهو ادحاو ادحاو مهلبقف « اومدقتي نأ اعيمج مهيلا دضاعلا

 الا نيرضاحلا نم دحأ قبي ملو . دابكألا تتفي هرظنمو « ىكبي

 «سولجلاب هئانبأىلا راشأف دضاعلا امأ ..نيدلا حالص ىتح ىكب
 ٠ .. هنم برقلاب هشارف ىلع سلجت نأ كلملا ةديس ىلا ًاموأو

 نيدلا حالصل اههجو رهظي نأ رذحت ىهو تسلجف

 تاج

 ةءاصولا .

 دضاعلا ملكت مث .. ةدم ناكملا ىلع تمصلا داس دقو اوسلج
 برطضم فيعض توصب المئاق ٠ كلملا ةديس ىلا هباطخ هجوو

 ىتخأ كنا .. ىدنع كتلزنم نيفرعت تنأ هاتخأ اب » : عطقتم

 .. كيأر ىلع تلوع مكو كترشتسا مك .. ىتدشرمو ىتقيدصو

 ىلا باهذلاو لجألا بارتقاب ترعشو ةعاسلا تند دقو نآلاو

 ىمانبأ لاحو كلاح ىلع نئمطأ نأ تببحأ .. ىبر هجو ىقلأ ثيح

 مث نوقرطم عيمجلاو حيرتسي امثير مالكلا نع فقوتو « ىدعب
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 ىلهأ وأ ىلاجر نم ىلوح سين نأ .. رابتخالاب تملع دقو » : لاق
 ىف ناك ام نيملعت تنأو .. مكتنأش ىف هيلع لوعأو هب قثأ نم

 ااطلو ( هوحن هديب راشأو ) حالص فسوبي ناطلسلا نع ىرطاخ

 ةعاس رخآ ىف انأو كلذب كل فرتعا .. هتلماعم نم كل توكش

 ىنا فرتعا .. ةرخآلا تاعاس نم ةعاس لوأو ايندلا تاعاس نم

 هلوق ىف قثأ نم نآلا دجأ ال ىننكل .. هتلماعم نم توكش
 ال نيلاوتق ماوقأب طاحم ىنأل « هاوس هلوقي ام لعاف'هنا ققحتأو

 ىلاومأ زازتبا ىلا نوقباستيو « ىقلمت ىف نوسفانتي .. نولمعي
 هتفلكو ناطلسلا ىلا تثعبف .. سئاسدلاو ليحلاب بتارملا غولبو

 هولهمي نأ هلمانأب راشأو « اريخ مكب هيصوأل روضحلا ةقشم

 ثملي وهو تكسو .. حيرتسي امشير
 مهيقآم ىف مدرتي ام نومتكيو مهسافنأ نوكسمب مهو اوقرطأف

 « ةفيلخلا رظنم نم ابيهت « رخآلا ىلا مهدحأ تفتلي ال « عمدلا نم

 ىلا هباطخ هجوو مالكلا ىلا دضاعلا داع مث . لوقيس امل اعلطتو

 ىتلا كلملا ةديس ىتخأ ىقيدصاب هذه » : الئاق نيدلا حالص

 كرات ىنا .. اذه دواد مهريبكو ىئانبأ ءالؤهو .. اهيطخت تثعب

 كيلع دهشأو .. ىدعب هوركم مهبيصي نأ نم افوخ كيلا مهرمأ
 « ؟ لوقأ ام لعاف كنا ىندعت لهف .. مهرصانب ذخأت نأ هللا

 جلتخا اهيخأ مالك ءانثأ ىف ةبطخلا ركذ كلملا ةديس تعمس املف

 رمأ ةنيهر  اهوخنأ تام اذا  نوكت الثل « اسأيو افوخ اهبلق
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 نيدلا حالص تعمس مث . ةيصولا هذه دعب اميسالو « نيدلا حالص

 « هللا نذاب ةيفاعو ريخب نيئموملا ريمأ اب تنا » : المئاق اهاخأ بيجيب

 فوس كاف .. ةيصوتلاب مامتهالا ىلا وعدي كيلع سأب الو
 رمأ تركذ دقو امأ .. هللا ءاش نا ابيرق ضرملا اذه نم ىفشت

 امب مئاق © هسفن ىنعي » مداخلا نا ىديساي ملعاف ةباصولا

 نا « دعولا اذه نم ةقث ىلع هللا هزعأ ىلوملا نكيلو . هب تيصوأ

 ىلع كلو « ةايحلا ديق ىلع تمد ام ءوس مهبيصيال ءالؤه كلهأ

 «< كلذب هللا دهع

 اهنا تنقيأف « باوجلا اذه ىف اهل اركذ كلملا ةديس دجت ملف

 نم هيف ىه امع الضف « رمألا اهيلع مظعف .. هاشخت اميف عقتس
 تدارأو . اهتدارا مغر ءاكبلا ىف تذخأف « .اهيخأ ةايح ىلع قلقلا

 « اهسلجيل اهديب كسمأو هدب دمق .. اهيخأ نع افيفخت جرخت نأ

 « هيلا رظنت ىهو تسلجو اهندب رعشقاف «© هدب شاعتراب تسحأف

 . امهاشغي عمدلاو ناعملت هانيعو نيدلا حالص ىلا رظني هتأرف

 مهفق .. هتخأ ىلا هعبصأب راشأف « هيلع عنتماف مالكلا دارأ هنأكو

 ةديس ىلع انئمطم نك » : الاح هباجأف اهب هيصوي هنا نيدلا حالص

 ..هللا دهعب ىتخأ اضيأ اهنكل .. ىه تخألا معنو كتخأ اهنا كلملا

 « ىفكو

 هيف ىه ام مغرو « اهنع ىرس هتخأ اهنا هحيرصت تعمس املف

 نيدلا حالص نا اهداقتعال مستبت نأ تكشوأ نزحلاو سأيلا نم
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 . هديرت ام ةياغ وهو اهب جاوزلا نع لدع دقو الا هتخأ اهعدب مل

 ىبأ ءادتعا نم نمأم ىف تحبصأف « اهتيامح نمض دقو اميسال

 دقو « ةيحانلا هذه نم اهرطاخ نئمطي دكني ملو . هريغ وأ نسحلا

 هشارف ىف ضفتنيو لعسي ذخأىتح « اهيخأب ململا رطخلانع تلغش

 كنيذ ىف هيلع تلاوت ةيبصع ةبون ىهو .. ةشعرلا ةدش نم
 ديدسلا خيشلا بيبطلا وعدي عرسأو سيلجلا ضهنف . نيمويلا

 نأ نيرضاحلا ىلا راشأو بيبطلا لخدف .. ىرخأ ةفرغ نم

 .. اعيمج اوضهنف « هاري امب ضيرملا جلاعيل ناكملا نم اوفرصني
 دقو « هبقارت كلملا ةديسو دسألا ةيشم نيدلا حالص الوأ ىثمو

 اهعبط نم ىهو « باجعالا بح هبحت اهنا ةعاسلا كلت نم تسحأ
 دامع بح ىلع اهثعب ام اذهو .. ةدجنلاو ةءورملا لاجرب بجعت

 ىلا نانئمطاو « نيدلا حالصل حايتراب تسحأف . تملع امك نيدلا

 كلذكو « اهرصق ىلا فرصنت نأ سيلجلا اهيلا أموأ مث .. هتيؤر

 اهلهأ نم نيرضاحلا رئاس

 توه

 ةثوقأي
 تجرخو « اهيخأ نم ةرظنب كلملا ةديس تدوزتو .. اوفرصناف

 تناكو . هنع تلغش وأ هلاح ىلع اهنزح تيسن دقو « نئمطم اهيلقو
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 اصوصخو « ةيكاب اهارت نأ عقونتو زيلهدلا ىف اهرظتنت اهتنضاح
 فيفختلل بهأتت تذخأف .. كانه نيدلا حالص دوجوب تملع نيح

 نم اهينيع ىف لوجي ام مغر « هجولا ةقرشم اهتدجو اهنكلو « اهنع
 « اهديب تكسمأف .. لوبذلا نم اهنافجأ ىف رهظ ام مغرو « عمدلا

 نأ امو . ةحرف اهنا اهتاكرحو اهتاوطخ نم تملعف « اهعم تشمو

 5 » : ةلئاق اهتردتبا ىتح اهتفرغ تلخدو اهرصق ىلا تلصو
 .. ةحصلا ةياغ ىف نوكي نأ وجرأ + نيئمؤملا ريمأ ىديس

 فعلا ةياغ ىف هنا » : اهسأر نع رامخلا عزنت ىهو تلاقف

 نم انجارخاب بيبطلا رمأ تبجوأ « ةديدش ةبون نآلا هتمهاد دقو

 اج ةارسخ كر

 اهنم رهظي ام بقارت ىهو كلذ تلاق
 كلملا نيدلا حالص ناطلسلا كانه ناك » : كلملا ةديس تلاق

 تتكسو « .. مهشلا

 7 مهش هنا تفرع فيكو ..7 تككس اذامل » : ةتوقاي تلاقف

 امأ « اديج هنيفرعت ىنوكت مل كنأل لبق نم هتضفر كنا رهظي
 ترهظأو «كبح قحتسي هنا كل نيبت دقف  ةدهاشملا دعب  نآلا

 ريمأ دنع هروضح ببس ملعأ مل ىننكل » : تلاق مث ةبعادملا
 « + ةبطخلا دقعو هبلط مامتال ءاج هلعل « مويلا اذه ىف نينمؤملا

 اهيفتك نع فرطملا عزن ىف اهدعاست ىهو كلذ تلاق
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 « هيلا ثعب ىخأ نا » : ةآرملا ىف رظنت ىهو كلملا ةديس تلاق

 ©« 9 اذاملو + هيلا ثعب نينموؤملا ريمأ » : ةتوقاي تلاق

 : تلاقو اهسفن تضيقتاف « اهيخأ ةايح ىلع رطخلا تركذتف
 « .. اريخ انب هيصويل هيلا ثعب »

 .. اريخ مكب هيصوي » : تلاقو ةأجافملا هذه نم ةتوقاي تتغبف

 6« + نينعت نم
 ىخأ نأل .. ىتوخاو ىخأ ءانبأو انأ ىنعأ » : كلملا ةديس تلاق

 دجب ال هنا فرتعاو « ضرملا اذه نم ىفشي نل هنا مهوت هللا هافش

 هيلا ثعبف .. نيدلا حالص ريغ انب هيصويل هب قثي نم هلاجر نيب
 « .. انب هاصوأو انيلاو

 : تلاقو « نزحلا نع اهتديس لغشتل ةبعادملا ىلا ةتوقاب تداعف

 هنأل هبلط ىلع نينموملا ريمأ قفاو نيدلا حالص نا كش الو »

 نابقرت اهانيعو تمستباو « ةرهاصملا بحاوب ةمدخلا هذهب بلاطم

 هيلع نالدت ام ىرتل كلملا ةديس ىنيع

 لب » : تلاقو « اهينيع ىف ألألتب عمدلاو « كلملا ةديس تبستباف

 « ةرهاصملا سيلو ةوخألا مكحب كلذ لعفي هنا لاق وه

 ةوخأ ةيأو 7 ةوخألا مكحب » : تلاقو « ريبعتلا اذه تبرغتساف
 « ؟ ىتديساب

 دكوي ىكل لاق « ىب ىخأ هاصوأ نيح » : كلملا ةديس تلاق

 « كتخأ اهنا .. كلملا ةديس ىلع انئمطم نك : هتيصوب لمعلا هل
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 : ١ كلملا نيدلا حالص ناطلسلا لانه ناك : كلملا ةديسس تلاقفا
 ؟ موش هنأ تفرع فيكو « تكساذامل : ةتوقاي اهل تلاقف .. ءتنكسو

 نراوأمقا مص
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 « ىفكو هللا دهعب ىتخأ اضيأ ىهو
 « اهردص ىلا كلملا ةديس مض نم كلذ دنع ةتوقاي كلامتت ملف

 ريمأ ىديس ضرمب انتبيصم نا » : لوقتو « املتبقت تذخأو

 ةبيصملا ناف # هللا حمسال  ءوس هباصأ اذاو « ةريبك نينمؤملا

 ارول ةمهلدملا بئاصملا هذه تاملظ ىف نكلو . اريثك مظعأ نوكت
 ناك متم ربكأ نأل « سأيلا روجيد نم ىنجرخأو ىبلق رانأ دق
 تنأو « كتبطخ نيدلا حالص بلط وه امنا كتهج نم ىتدع لقشب

 ةطلس ملعأ انأو .. نيدلا دامعب باقلا ةقلعتم كنأل هنيديرت ال

 دقو « هتدري نأ دحأ عيطتسيال ارمأ دارأ اذا هناو نيدلا حالص

 .هتخأ كنأك كتبامحب دهعتو ةبطخلا نع ىلخت هنا نآلا تلق

 «..نيشاولا ةياشو وأ نيعاسلا ىعس كمهي الو ىتديساي ىنئمطاف
 لكو اهينيعب اهتباجأف « نسحلا ابأ ىنعت اهنا كلملا ةديس تملعف

 « اهيخأ لاح ىلا ةأحف تهبتتا اهنكل .. اهلوق ديت اهنأ اهحراوج

 ىخأ نا .. هالبيو » : تلاقو اهيفك تمطلو ضابقنالا لا تداعف

 اذا انرمأ ريصي فيك ..+ لمعأ اذام .. ةايحلا نم سأيلا لاح ىف

 ةتوقاب تذخأو « ءاكبلا ىلا تداعو اهقيرب تصغو « ..# تام

 ىلع احابص الا قفت ملو .. قلق ىف ليللا كلذ مظعم تضق
 « اهسفن ىف بيرغ عقو اهيخأ توم ربخل نكن ملو . ةاعنلا تاوصأ

 ىف حايصلا ىلاعت ىتح ليلق ضمب ملو .. اديديث ناك هعقو نكل
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 صغو « مهريغو باتكلاو ةلودلا لاجرو ءارزولا عمتجاو روصتقلا !

 ةماقا ةفيلخلا لهأ دارأو . سانلاب روصقلا رئاسو بهذلا رصق

 ىلو داودل اوعيابب نأ ةلودلا لاجر مهو « ءافلخلاب قيل متأم

 ءاج مث . نيدلا حالص لاجر اهب طاحأ دق روصقلاب اذاو « دهعلا

 ناطلسلا نا » : هل لاقو فيرشلا سيلجلا ىلا شوقارق نيدلا ءاهب
  لقالقلا عوقو نم افوخ ارصتخم متأملا اولعجت نأ مكيلا بغري

 « اعفن ليوعلاو حايصلا ىدجي الو .. تام دقف تام نمو

 اه دعي اصوصخو غ خوضرلاو ءاغصالا الا موقلا عسي ملف

 مل ناو« سمألاب نيدلا حالصصل ةفيلخلا مادقتسا نم هودهاش
 عيفر ىلع همادقتسا مهلد امناو .. امهنيب راد ام ليصفت اوملعي

 حالص دنجو ةبلاغ ةوقلاف رمألا نم نكي امهمو « هدنع هتلزنم

 هرمأل موقلا نعذأف .. ديدح نم ديب ةنيدملا ىلع ضباق نيدلا

 286 تع

 شوقارق

 نم رصقلا كلذ لهأ عنمب ديدشتلا اهثلبف كلملا ةديس امأ

 ءاكبلاب تفتكاف « ةيحان لك نم هب اقدحم دنجلا تأرو « جورخلا

 اهيدب نيب ةنضاحلاو « هتكبو اهاخأ تبدنو .. اهتفرغ ىف ىهو
 اهعم ىكبت
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 رصقلا باب ىدل مادقأ عقو توص اتعمس ذا كلذ ىف امه امنيبو

 قاخت ال » : لوقت ىهو ةتوقاب تضهنف .. كلملا ةديس تفاخف

 لصت ملو « هتخأ كنأ نيدلا حالص كنع لاق نأ دعب ىتديساي

 اهنع ىرسف « فطلب هعرقب اعراق تعمس ىتح ةفرغلا باب ىلا

 انتالوم له » : لوقي وهو مارتحاب افقاو شوقارق تأرف هتحتفو

 « + انه كلملا ةديس

 تالاح دشأ ىف اهنا ..# اهنم ديرت اذام .. معن » : ةتوقاي تلاق

 « نزحلا

 نأ اهيلا بلطأو « اهنئمطأو اهيزعأ نأ ديرأ » : شوقارق لاق
 وأ رصقلا اذه ىلا سانلا ضعب لوخد نم هارت دق امب متهت ال

 <« الاركس اهيلا هتجوأ نأ بحأو « هنم مهجورخ

 اذام .. ذاتسأ اب لضفت » : لخادلا نم كلملا ةديس تحاصف

 « 7 ديرت
 تتفتلاف « قافشاو فطع ةرظن اهيلا رظني وهو شوقارق لخدف

 ريمأ نا اه ..9 ديرت اذام ؟ نآلا كءارو اذام » : تلاقو هيلا

 تصغو « .. كباحصأ عورو كعور نكسيلف .. تام دق نينمؤملا

 دق نينموملا ريمأ توم نا » : الئاق اهيدي نيب شوقارق اثجف
 امناو . هئاضقل درم الو هللا ءاضقب ىرج هنكل « ىتديساب ىنءاس

 ىلع ىلوتسأ نأ ىنرمأ ناطلسلا ىالوم نأ كربخأل نآلا تئج
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 رصقلا اذه ىف ام ىلع اصوصخو « لاومألا نم روصقلا هذه ىف ام

 ىتديس نهنم ىنثتسا امناو . نيملعت امك تاريثك نهو « ءاسنلا نم
 رصقلا اذه لهأ نم اهبحصي نأ تءاش نمو « نينمؤملا ريمأ تخأ

 « .. و اهلهأ ريغ نم

 « : مه نيأ .. ىلهأب نولمعت اذامو » : ةلئاق همالك تعطقف

 همحر  لحارلا ىلوملا نأل .. مهيلع سأبال » : شوقارق لاق
 اذه نم مهلقن ىلع مزاع وهو « اريخ مهب ناطلسلا ىصوأ دق # هللا

 . مهيلع سأب الو هتياعر تحت هيف نونوكي رخآ رصق ىلا رصقلا
 نه كعم جرخي نأ نيديرت نمف « كلملا ةديس ىتالوم اصوصخو
 « + كلذ ريغ وأ ةينآلاو ثاثألا نم هيلمحت وأ « مدخلا وأ عابتألا

 مغربو .. رصقلا كلذ نم جورخلا اميلع ربك دقو تقرطأف
 كلامتت مل نيدلا حالص دنع ةياعرلا نم هلانتس ام ىلا اهنانئمطا
 ..9 انروصق نم اننوجرخت » : تلاقو « رمألا اذه نم روفنلا نع

 نودعي مهناف لافطألاو لاجرلاو ءاسنلا نم اهيف نمب نولعفت اذامو

 « ؟ فالآلاب

 امي لمعيس نيدلا حالص ىالؤم نا ىتديساي » : شوقارق لاق
 اهقلطأ لعب تاذ ىراوجلا نم تناك نمف .. دحأ ةمارك سمي ال

 امأو . اهحارس قلطأ اهل لعب الو ةرح تناك نمو « اهلعب عم

 ةفيلخلا لهأ امأ . هلاجر ضعبل نهبهيف رئارحلا ريغ ىراوجلا
 تحت ةوافحلاو ماركالا ةياغ ىف الاجرو ءاسن نوميقيس مهناف
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 ال ثيحب تاوقألاو سالملاو ةيطعألا مهيلع عزويو .. هتيانع
 # هللا همحر  ةفيلخلا ةايح ىف مهروصق ىف مهنأك « ءىش مهصقني

 + اطمن نه ةياعر لك لاعتس اهناف نمط امساالو
 ملأ ..7 دواد دهعلا ىلوب نولعفت اذامو » : ةلئاق همالك تعطقف

 ١ « 7 هوعبابس

 رون ناطلسلا ناف ادحأ نوعيابي مهنظأ ال » : لاقو هقير علبف

 ىرأ ال ىنا ىلع . ناتفيلخ ضرألا ىلع نوكي الو .. ىسابعلا

 حيمتسا .. اهنم ةدئاف الو « هيلع ارطخو اهبحاصل ائبع الا ةفالخلا

 ذيفنتب لاغتشالل رطضم ىنأل ثيدحلا راصتخا ىف ارذع ىتديس
 ابك روصقلا هذه ىف ام ىلع ءاليتسالاب ناطلسلا ىالوم رماوأ
 لاق « ..» كل هب ظفتحأ نأ نيديرت ىذلا ام ىنيربخاف .. كل تلق

 ىنبحصت نأ ديرأ » : تلاقف جورخلا ديري هنا رهظأو ضهنو كلذ
 وأ ثاثألا نم هذخآ نأ ديرأ امب كربخت ىهو « ةنضاحلا هذه

 هنع اههجو تلوكحو « .. بايثلا
 اهبناجىلا ىتلاو ةفرغلا هذه اوعد » : ةلئاق اهمالك ةتوقاي تمتأف

 كيف هللا كراب .. هلقث بجي ام امهيف ءىيهأ انأو « دحأ امهسميال

 < .. ذاتسأ اه
 تلاق كلملا ةديسب ةتوقاي تلخ املف « جرخو شوقارق لوئحتف

 كتنأر .. هدعوب ىفي فوس نيدلا حالص نا .. هلل دمحلا » : اهل

00091 



 اح
5 

 .. دواد ىديسل ةعبابملا مدع نييرغتستو لاؤسلا ىف نيققدت

 لهأ نم ىقب نم ءانفا ىف فيسلا اومدختسي مل مهنا هللا ىدمحا

 سابعلاوبأ رمأي ملأ . لاحلا هذه لثم ىف يهريغ لعف امك ةفالخلا

 مهنم دحاو ىقبدال ىتح ةيمأ ىنب نم ىقب نم لك لتقب حافسلا
 نمف « رمألا اذه لثمب نيدلا حالص رمأ ولف 7 ةفالخلاب بلاطي
 ..؟ هدري نسحلا ابأ رورغملا كلذ نأ نينظن' مأ ..# هدري نأ عيطتسي

 « هيلع هللا ةنعل

 ىدعأ » : تلاقف جورخلل تطشنو « نيدلا حالص لظ ىف هلئابح

 . تدهنتو كلذ تلاق « .. هفخأو عاتملا نمثأ نم هيلا جاتحن 7

 ةلود ىلا ةلود نم لاقتنالا موي ىف مهنأل ةدشلا

 تعا

 ةلودلا ةياهن

 نم روصقلا كلت ىف نم عيمج ىلع ضبق هناف « شوقارق امأ

 رئارحلا نم نهرثكأ دجوف « نيدلا حالص ىلع نهضرعو ءاسنلا

 كلت ىلخآو « هلاجر نم ددعل نهبهوف تايقابلا عمجو . نهقلطأف

 نيدلا حالص - 4
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 هئارمأو هلهألو هل حلصي ناك ام لك ذخأو .. سانلا نم روصقلا

 ارذحاوب + اهريغو .رئاخشلا نم .هئالواو كتل امم نم ضاوخلاو

 ةرابعلقنب ىفتكتف . فصو هرصحبال ام تاغوصملاو رهاوجلا نم
 ىلخأو » : لاق اهنم هيلع اولوتسا ام دادعت ىف نيتلودلا خرؤم

 ؛دوجوملاىلع هدونج طلسو « هروصق قلغأو (دضاعلا رودد) هرود

 حلص ام لك ذخأو « دودعملاو نوزوملا نع دعلاو نزولا لطبأو

 «رئاخذلا نمثأ نم هئايلوأو هكيلامم صاوخلو هئارمأو هلهألو هل

 دئالقو « سئارعلا نساحمو « سئافنو ؛ رهاوجلا رهاوزو

 «ةميقلا ةيلاغلا ةيلاعلا ةتوقايلاو « ةميتيلا ةردلاو « دئارفلا

 « ةيضفلا ىناوألاو « ةيربنعلا تاعونصملاو « ةيربتلا تاغوصملاو

 , ةيبهذلا تاجوزمملاو « ةيبرغملا تاجوسنملاو « ةينيصلاىناوصلاو
 مئامتلاو دوقعلاو « مئاتيلاو مئاركلاو « ةيراضنلا تاكوحملاو

 توعنملاو « دودشملاو لولحملاو ؛ دوضنملاو موظنملاو « دوقنلاو

 ريبحلاو ريبعلاو « ىثولاو ىلحلاو « توقايلاو ردلاو ؛« توحنملاو

 دعب ال امو شرفلاو طسبلاو « ىنيجللاو ىنيعلاو ريثنلاو ريثولاو
 اهنع فشكو « ءانفلا اهيف عقوف « ءاصقتسا دحي الو ءاصحا

 ثدح لك ىف كلذ دعب عيبلا قلطأو « ءاطعلا اهيف فرسأو « ءاطغلا

 لك « لاغو سخروم كاجو لابو « قيحسو سيبلو « قيتعو

 رثع اهيف عيبلا رمتساو « لومعمو غوصمو لومحمو لوقنم
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 نيدراولا نيرفاسمملا ىديأب دالبلا ىلا تلقنتو « نيثس

 )١( « نيرداصلاو

 ةراحلا ىف ناوجرب راد ىلا نيدلا حالص مهلقنف ةفيلخلا لهأ امأ

 ةوافحلاو ماركالاب كلملا ةديس صتخاو .. هيلا ةبوسنملا

 اهربانم ىلع ىعدب ةلقتسم ةفالخ مويلا كلذ ىلا رصم تناكو
 لوحتت نأ نيدلا حالص رمأف . هللا نيدل دضاعلا ىعيشلا اهتفيلخل

 دق نيدلا رون ناك امك « ىسابعلا ةفيلخلا هللاب ءىضتسملل ةبطخلا

 ليجأتلا ىف هل رذتعا دق ناكو . نيدلا مجن هيبأ دي ىلع هنم بلط

 نيدلا رون ىلع كلذب نيعتسيل اهلجأ هنا عقاولاو « ةنتفلا فوخ

 دضاعلا بناج وه ذخأيف . ةوقلاب هنم رصم ذخأب نأ دارأ اذا

 فعض دكأت املف . ماشلا ركسع عفد ىلع نييرصملابو هب ىوقتيو
 ىلع مزع « هتضهانم نع نيدلا رون لاغتشا نم ققحتيو دضاعلا

 رسجب ملف .. نيدلا رونل ةعاطلا اهب ارهظم ةيسابعلا ةبطخلا ةماقا
 ملاعلا ريمآلا همسا ايمجعأ الجر الا كلذب ادبي نأ ءاملعلا نمدحأ

 ءىضتسملل اعدو ربنملا دعص ةعمجلا موي ناك املف . ةبطخلل ىدصت

 ىلا كلذب بتكف « ةضراعم اورهظي ملو سانلا هقفاوف ؛ ىسابعلا
 دضاعلا ىلع ضرملا دادتشا ءانثأ ىف اذه ناكو . رصم دالب رئاس

 نم دادغبل ةعبات كلذب رصم تحبصأف .. هب ملعي ملو فوت دقو

 لاجرلا رئاسو دضاعلا اوعنمو .. ه ه50/ ةنس نم ةفالخلا ثيح

 لوالاءزجلا - 146 نيتضورلا باتك )١(
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 نفع ا
 نعررم

 ل

 ةفالخلاب بلاطي السن اوبقعيال ىتح جاوزلا نع هلهأ نم

500 

 سجاوملا

 راد ىف « ديدجلا اهرصق ىف اهسفن تأر املف كلملا ةديس امأ

 ةوعدلا لوحت اهغلب نيحو .. لاقتتالا كلذ تربكأ « ناوجري

 اهيلع كلذ قشف « نيبولعلا ةلود باهذ نم تققحت نييسابعلل

 ةفرغ ىف ةيوزنم ىهو امابأ تضقو . اهيخأ ةافو نع الضف « اريثك

 ففختل اهيلع ددرتت تناك ىتلا ةتوقاي الا ادحأ ملكت ال اهرصق نم

 دامع عم اهرمأ ناف اهركذ مدقتملا اهلغاشم نم نكي امهمو .. اهنع
 نيب ىهو ةلوهملا ةليللا كلت ىف هتقراف دقو . اهيلع ابلاغ ناك نيدلا

 نأ دوت اهنازحأ نابا ىف ىهو تناكو . هرمأ نم نيقيلاو كشلا

 ةتوقايو . هئاقلب اهلمأ ىوقي ام عمست اهلعل هئيدحب ةتوقاي اهحتافت
 بحب اهتديس لاغتشا ىرت تناك اهنكلو « بيهت نع سيل لعفت ال
 .. هنع لوحنتو هاسنت نأ دوتو « ثبعلا ليبق نم باشلا كلذ

 لعجت نأ وأ هركذ ىف اهحتافت نأ ةمكحلا نم ىرت نكت مل كلذل
 اهتحارو اهنانئمطا بابسأ نم هركذ

 ىف هزنتلل جورخلا ىف نيدلا حالص تنذأتسا دق تناك اهنا ىلع

 نكلو « ةفيلخلا لهأ نم كلذب اهاوسل نذوب نكي ملو « نيتاسبلا
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 اهتدارال مارتحالاو «' كلملا ةديسب ةيانعلا ريثك ناك نيدلا حالص

 ىلع اهتيزعت بابسأ ربكأ نم كلذ ناكو . اهيخأل هدهعب امايق
 فوتو « ماشلا ىف بورحلاب ةدم اهنع لغتشا هنا ىلع .. اهبئاصم

 هتلغش ىرخأ رومأ تثدحو ( ه ه5 ةنس ) هوبأ كلذ ءانثأ ىف

 اهب شوقارق نيدلا ءاهب ىصوأ دق ناك هنكل « اهنع

 فرعت ىه الو « نيدلا دامع نع ائيش اهيف عمست مل ةدم تضم

 اهردص قاضف « ثحبلا وأ لاؤئسلل اباب ىرت الو هريصم الو هرقم
 تحبصأو « مواشتلا اهب دبتساو « طونقلا اهيلع ىلوتساو

 اهقرأ رثاكتو اهماعط لئقو . ثيدح ىلا حاترت الو ةهزنب حرفت ال
 تأر املكو « اهتيلسنت ىف .اهدهج لذبت ةتوقايو « لازهلا ىف تذخأف

 بايغ لوط نأ نظن تناكو .٠ اهرمأ ىف تريحت اهضابقناو اهفعض

 اهنأ تنظ هركذت اهعمست دعت مل املو .. هايا اهيسني نيدلا دامع
 ىف ةمئان ىهو ةليل تاذ اهأطخ تكردأ نأ تثبل ام اهنكل « هتيسن
 ىنهو كلملا ةديس توص ىلع تقافأ ذا « اهتفرغ ىلا ذفنت ةفرغ
 « .. ةتوقاي « ةتوقاب » : اهيدانت

 , ىلع تسلج دق اهتآرف « اهتديس شارف ىلا اهشارف نم تبثوف
 :تحاصو اهيلعتمارتف اهتنحس تريغت دقو ثعشم اهرعشوزيرسلا

 ©« 9 نيديرت اذام .. ىتبيبح .. ىتالوم »

 8 وه نيأ .. نيدلا دامع .. نيدلا دامع » : كلملا ةديس تلاقف
 «ةلوداج ميسا

 افدر
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 كنا .. انه سيل هنا ..# ىتديساب وه نيأ » : ةتوقاي تلاقف

 « + رفاسم هنا نيملعت الآ .. املح نيرت

 اهانيعو « اهلوح اميف تسرفتو اهنيبج نع اهرعش تحازأف

 ام هآ ..4 رفاسم هنا » : تلاقو اهكابتراو اهبارطضا ىلع نالدت

 تللظ ىنتيل اي .. ملحلا ىف همسا تعمس ىنا .. رفسلا اذه لوطأ
 د ا لا هركذ عمسأ ىلعل ةمئان
 ءاكبلا ىف تقرغتساو كلذ

 نيلعفت اذامل » : - قوقو انج الفت تذقلاو امنع ةنوقاإ كيكات

 « + كتمكحو كلقعت نيأ + كباصأ اذام ..» ىتديساي كلذ

 ىركذت ال » : لوقت ىهو « اهيعارذ نيب نم اهسفن تبذتجاف
 اذام هللاب .. ةتوقاياي بحلا عم امهل لحم ال . ةمكحلاو لقعتلا

 ىننكل .. ىبلق ىف امب حيرصتلا ىشخأ دعأ مل هاليو .. ىل ىرج
 هآ .. ىنيفعساو رمألا ىربدت « ىنلتقي داك ىتح انامز هتسبح

 ءاكبلا ىلا تداعو « .. نيدلا دامعاب

 ..ىتالوماي كيلع ىنوته » : تلاقو « اهيدي نيب ةتوقاي تثجف
 « + لبق نم رمألا اذهب ىنيحتافت مل اذال .. ىتلع ىدمتعاو

 دق انأ اه ..# مالكلا نم ةدئافلا امو » : كلملا ةديس تلاق

 ملأ ..# هيلا لوصولل لمعلا ام ؛ نيدلا دامع نيأ ىنيربخاف كتملك

 « .. ىلوق + هنع ادحأ ىلأست ملأ ..7 هرقم ىملعت

 هنع تلأس .. معن » : اهليدنمب اهتديس عومد حسمت ىهو تلاق
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 قلي

 ةيرس ةمهم ىف راس هنا شوقارق نيدلا ءاهب ذاتسألا نم تملع دقو

 رمأ اذهو .. كلملا ةديسب قيلي اميظع الجر راص اهيف حجن اذا

00 

 »06 ا

 ع » : ةلمئاق اهمالك تعطقف

 ىردأ الو اضيأ ريسأ ىبلقو 58 قيلط وهو رصقلا اذه ىف ةريسأ

 اهعومدب تقرشو « .. كلذك هبلق ناك اذا ام

 : لوقتو « اهلّبقتو اهعومد حسمتو اهمضت ةتوقاي تذخأآف

 ..'ىربصاو .. كدشر ىلا ىعجراو .. ىتديساي كنع ىففخ »

 « لمعت اذام ىرنل

 ىردأ الو هبايغ لاط دق .. لمعن اذام » : كلملا ةديس تلاق

 ١ « .. هباصأ اذام

 ريصيو « ارفاظ هتدوع نم دبالو ءىثش هبصي مل » : ةتوقاي تلاق

 ةعفر هداز هيلا كليمب نيدلا حالص ملع اذاو . لاجرلا رابك نم

 حالص مامتها تيسن .. ةمعنلا هذه تيسن كنا رهظي .. امدقتو
 « 7.. هتخأل خألا ةلماعم كايا هتلماعمو « كب نيدلا

 انزح تيضقل هالولو .. كلذ سنأ مل الك» : كلملا ةديس تلاق

 ©# ةليللا هذه ىف نيدلا دامع مسا ىنعمسأ ىذلا امزكلو ..ةباكو

 دغلا ىلا ىلهمت « هتدوع برقب رشبي كلذ لعل » : ةتوقاي تلاق

 اهتعاطأف مونلا ىلا دوعت نأ اهيلا تراشأو « .. نوكي اذام ىرنل
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 فلا

 دقو « اهتديس ىف ركفت ىهو اهتفرغ ىلا ةتوقاب تفرصناو « تمانو
 اهنا ىلع « ةدملا هذه لك نيدلا دامع ركذ نع اهتوكسل تمدن

 نم دبال هناو اثبع نيدلا دامع مسا عمست مل اهتديس نا تدقتعا

 هنأشب ثدحي ءىش
 شوقارق اهءاج ذا « ىلاتلا مويلا حابص ىف اهنظ ققحت دقو

 ةديس ةلباقمل ليلق دعب مداق نيدلا حالص ناطلسلا نا » : لوقي

 « .. كلملا

 بحاصو ى ةلباقملا كلت نم اريخ تعقوت' اهنكلو 6 تتغبف

 انالوم بلطي له » : تلاقف  اجرف ديدج لك نم عقوتي سأيلا
 ةضيقنم اهنأل انسح لعفي هنا ؟ اهبطاخيو ىتديس لباقي نأ ناطلسلا

 « همودقب اهربخأل ةيهاذ انأ .. هتقرب سنأتست ىهو سفنلا

 اهيلا تضمو

 د 7#

 ةديكملا

 نأ تمهو « شارفلا نم تضهن دق كلملا ةديس تناكو

 « اهايحم ىف رشبلا تأرق اهيلع تلخد املف .. ةتوقاب ىعدتست

 « + كءارو ام » : تلاقو اهبلق قفخف
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 ناطلسلا نا .. بيرق جرفلا لعل » : مستبت ىهو تلاقف
 « كتدهاشمل تك نيدلا حالص

 تدروتو « 8 هسفن ءاقلت نم كلذ بلط وه » : كلملا ةديس تلاق
 ةتغبلا نم اهاتنجو

 ىموق .. . كرسي اربخ هدنع لعلف « ىتديساي معن ) : ةتوقاي تلاق

 ©« كبايث ىسبلاو

 اطيسب ابوث تدتراف ء سبللا ىف ةتوقاي اهتدعاسو تضهنف

 « لابقتسالا ةعاق ىلا تجرخو اههجو تطغو اهرعش تحلصأو

 رثأتلا نم ناشعترت اهاتبكرو

 نيدلا ءاهبب اذاو « رادلا ىف تاوطخ عقو تعمس ليلق دعبو

 « .. مداق ناطلسلا انالوم نا » : لوقي وهو لخد دق شوقارق

 هفطلتب وهو نيدلا حالص لخد مث .. هئاقلل كلملا ةديس تأيهتف

 وهو سلجت نأ اهيلا راشأف « هل ضوهنلاب تمهف « ةيحتلا ءاقلا ىف

 هذه كترايز ىف تأطبأ دق .. ىتخأ اب ىسلجا >: لاقو مستبي

 « ريخب ىنوكت نأ وجرأ  تنأ فيك .. رصم نع ىبايغل ةرملا
 املاط » : تلاقو اهسفن تطسبنا ةوخألاب اهيداني هتعمس املف

 دمحلاو .. ريخب انأف نيدلا حالص ناطلسلا ىضرب ةلومشم تنك

 62. هش

 ىلا ريشي وهو اهيدي نيب ةداسو ىلع نيدلا حالص سلجو
 نيدلا حالص لاقف « ةفقاو ةتوقاب تلظو .. سلجب نأ شوقارق
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 بابسأ كل تققحت دق نوكت نأ وجرأ » : كلملا ةديس بطاخي

 « .. رصقلا اذه ىف ةحارلا

 ىنصقنيال هنأ ناطلسلا معن نم .. معن » : كلملا ةديس تلاق

 ى اعسو رخدبال نيدلا ءاهب ذاتسألا نأل ةحارلا بابسأ نم ءىش.

 ناطلسلا ىنوعدي نأ ةداعسلا بابسأ نم ىتيفكيو .. ليبسلا اذه

 « هتخأ نيدلا حالص

 مل « ةوخألا هذه نع ةيضار تنك اذاف » : نيدلا حالص لاق

 كحضو « .. كايحم ىلع باقنلا اذه عضول ثعاب ةمث قبي

 تقرطأو « تقدص معن » : تلاقو اههجو نع باقنلا تحازأف

 :0 انج

 كارأ » : لاقف « اههجو ىلع ايداب فعضلا نيدلا حالص ىأرف

 « ..7 ءىش نم نيكشت له .. كلملا ةديساي جازملا ةفرحنم

 هنا تكردأف « ةتوقاي ىلا تفتلاف .. ةقرطم تلظو تتكسف
 وكشت ال اهنا » : تلاقف « لوحنلا كلذ ببس نع اهنم مهفتسي
 « اليلق جازملا ةفرحنم اهنكلو « الآ

 نأ وجرأو .. ةيخأ اي كيلع سأبال » : نيدلا حالص لاق

 اهيلع ىنلمح امناو .. ةرايزلا هذمهب كيلع تاقثأ دق نوكأ ال
 هيلع علطي نأ بحأ ال رمأ نع كلأسأ ىكلو .. كيلع نانئممالا
 « هب سانلا ملعأ كنظأو ؛ كاوس

 ديرت ام ةنيهر ىنا » : تلاقو « رمألا كلذ ةفرعم ىلا تعلطتف
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 هديرب ام فشتستل ههجو ىف تصخشو « .. ىديساب

 « ءابرغلا نم ناكملا ولخ نم ققحتي هنأك الامشو انيمي تفتلاف

 كب ىناصوأ هللا همحر ب كاخأ نا نيملعت تنأ-» : لاقو

 « .. ةيصولا بجاوب تمق ىننظأو « اريخ كلهأ رئاسبو
 « معن » : نأ اهسأرو اهينيعب تراشأف

 لك ذاختا ىف اضيأ رّصقأ مل ىننظأو » : نيدلا حالص لاقف
 نم اريثك تعفرف .. هجو لك نم دالبلا هذه لاح داعسال ةليسو

 اوناك نيذلا اهاتأ دقو « ةيضاملا ةلودلا دهع ىف تناك ىتلا ملاظملا

 كئلوأ عامجال ايفاك اذه نظأ تنكو .. كيخأ موحرملاب نوطيحب

 تكسو « .. ةعاطلا ىلع موقلا

 ناطلسلا انالوبا تال: +. نسدحم ومنطا و 1::كللا ةديس تاق

 , ©« ةلادعلا قيقحتو بئارضلا فيفخت ىف اعسو رخدي مل

 ةلودلا هذه تلو نيح ىناكما ىف ناكو » : 0 حالص لاق
 عابتأ نم نم ءارزولاو ءارمألا نم ناك نم لك لتقأ نأ ىدب ىلا

 اذه انل اوردقب نأ ىف ةبغر كلذ لعفأ مل ىننكل .. ةيضاملا ةلودلا

 « .. لضفلا

 تراضثأو « اديدج ائيش هئارو نم تمسوتو هلوق تبرغتساف
 ءالؤه نا تملع ىننكلو » : لاقف ثدح امع مهفتست اهنأك اهينيعب

 « .. انيلع نورم آت نايعألاو ءارمألا

 « 7 ناطلسلا ىلع نورمآتي » : تلاقو اهرصب تعفرف
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 قش

 ناهل طقف مهنيب اميف اورمآت ولو .. معن » : نيدلا حالص لاق

 انءادعأ نورياخي مهنا 8 ءادعألاب انيلع نونيعتسي مهنكل ؛ مهرش

 « انيديأ نم دالبلا هذه جرخت وأ « انيلع مايقلا مهل

 )١( هتوص تانر ىف بضغلا ناب دقو كلذ لاق

 5 مهناطلس ىلع جنرفالا عم نوأطاوتب » : تلاقو تلفجأف

 كل ل ا ١

 « ؟ ربخلا اذه

 نأل .. ٠ لوقأ امم ةقثلا مامت قثاو ىنا » : نيدلا حالص لاق

 اذا . . هللا مهحبق .. . ىسفنب ىقوثو هب قثأ لجر نم ىنءاج مهربخ

 ةيسابعلا ىلا ةيديبعلا ةفالخلا نم ةلودلا جورخ نودعي اوناك

 مهو جن رفالا ىلا نعناع .. ناتيمالسا امهالكو ارش

 ةنايص ىلع نواعتن نأ نم الدبف « انطوو ابهذم 0 انؤادعأ

 له . .؟ اندالب حتف ىلع مهضرحنو انتاروع ىلع مهلدن مهنم اندالب

 <« ؟ كلذ ىف نيعاسلا لتق لحب الأ . ا

 هفيطلت نم هلواح ام مغر هانيع تقربأو هتوص عفترا دقو اذه لاق

 هكحب, هنوئثعب ثبع دقو « كلملا ةديس ىدي نيب هبضغ

 .. معن » : تلاقف اهيخأ لاجر نم ةرماوملا كلتب اوماق نيذلا نأل

 رشع ىداحلا ءزجلا 11/4 ريثالا نبا )١(

00091 



1 

 نم لمعلا اذه لثم عوقو برغتسأ ىننكلو .. ةميظع ةنايخ اهنا
 « ءالهجلا ةماعلا ضعب نم هيف نوعاسلا ناك امبرف .. ءالقع موق

 مهيفو « نايعألاو ءارمألا ربكأ نم مهنا 2 : نيدلا حالص لاق

 ضبقلا ىلا قفون ملو . مكئايرقأنييديبعلا ةلالسنم هنا معزي لجر
 نم ةاجنلاب ىفتكا دق هانبسحو « مكنم رصقلا ىف ناك نم عم هيلع |

 * كنظأ .: ةنايخلا ىلع نيضرحملا ربكأ نم نآلا هنكل « ىفتخاو لنقلا

 هذه حرش ىف كبعتأ مل رمألا اذه ىف هلوخد الولو .. هتفرع

 كلعل هلاح عالطتسا ىف كب ةناعتسالا تدرأ امناو .. ةنايخلا

 ىتح هللا همحر  كيخأل نييرقملا برقأ هنأل « ائيش هنع نيفرعت
 « هتفرع كنظأ .. هدعب دهعلا ةبالو ىف اعماط ناك هنا

 ابضغ اهنول عقتماف « نسحلا ابأ ىنعي هنا كلملا ةديس تملعف
 هنا .. بذاكلا فيرشلا كلذ ىنعت كنظأ .. هتفرع معن » : تلاقو

 « 7 نسحلا ابأ ىنعت الأ .. انم وه سيلو انيف بسنلا ىعدي
 نينئاخلا نيقفانملا ربكأ نم هنا .. ىنعأ هاا » : نيدلا حالص لاق

 ىف انيلا لسوتو « توملا شارف ىلع دضاعلا موحرملاو انءاج هنأل

 ملف ءىث لك ىف انل انوع نوكي نأ ىلع هيلا دمعلا ةيالو لقن
 هل داقتاو « لئابحلا بصنو سئاسدلا سد ىلا بلقتاف .. هقفاون

 كنم سستلا امناو .. هءازج مهنم لك لانيسو نيقراملا نم ةعامج

 وهو كلذ لاق « نسحلا ىبأ ناكم نم هنيملعت امع انيدشرت نأ
 هتوص ضفخب لاؤسلا ىف فطلتي
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 اف

 نيدلا حالص هلوقي ام نوكي نأ تنمت دقو ةتكاس تلظف
 تبحأو .. هنم صلخنتو « هلامعأ رش ىف نسحلا وبأ عقيل احيحص

 صقن فرعأ .. معن » : تلاقف « أبنلا كلذ ةحص نم ققحتت نأ

 ىننكلو .. هناكم نع ثحبأسو « هعماطمو هقلخ ءوسو لجرلا اذه

 ىنديزي نأ ءاش اذاو « ربخلا نم ةقث ىلع ىديس نوكي نأ وجرأ

 5 « ثحبلا ىلع ىننيعب هناف انايب

 رداصم ةدع نم هتيقلت ربخلا اذه نا » : نيدلا حالص لاق
 هقدص ىف كشأ ال لجر نم باتك هنأشب ىناتأ ىتح « هيف تككشف

 دفو عم ارس سمأ رجف ىف ىنلصو دقو .. هطخب باتكلا بتك
 نولمحي مهنا ةجحب « نينئاخلا كئلوأل نولاوملا جنرفالا هلسرأ

 كلت ةلباقم ىف نولاتحي امنا مهو .. مهكولم ضعب نم ةيده ىتلا
 هيلع تعلطا اذا باتكلا وه اذهو .. ةديكملا اومتيل ةباصعلا

 جرخأو هبيج ىلا هدب دمو كلذ لاق « حاضيالا ةدايز نع ىنانغأ

 اهأرقيل شوقارق ىلا اهعفد ةفافل

5 

 باتكلا صن

 .باتكلا اذه بتكا » : أرقي ذخأو « ةفافللا نيدلا ءاهب حتفف
 لو. سدقملا تسب فى نجسلا قامعأ ىف انأو ناطلسلا ىالوم لا
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 ًامناو « لوطي هيف مالكلا ناف ىنجس ببس ليصفتل تقولا ىنعسي
 « ةقث نع هتفرع اماه اربخ ىالوم ىلا لقنأل هتباتك ىلا تعرسأ

 تملع .. هعوقو هركأ ام ىلا ىهتني نأ هلوصو رخآت اذا ىثخأو

 ىالوم ىلا ةلودلا لاقتناو دضاعلا تومب رصم نم ىجورخ دعب

 .ةلودلا كلت لاجر ضعب نا نحسلا ىف انأو تعمسو « ناطلسلا

 ةطلسلا هذه جارخا ىلع نورمآتي « طاطسفلا ىف ارس نوعمتجي

 رصم اومجاهي نأ رايدلا هذه ىف جنرفالا اورباخ دقو .. هدب نم

 نون وكي رصم لهأ ناو « ةيلقص نمو انه نم هنوعمجي ريبك دنجب
 .. مكدنج ىلع مهعم

 «نسحلاو بأ همسا نيبولعلا نم لجر نيرمآتملا كئلوأ سأريو »

 !ودجنتساو هوقفاوف « ةلودلا هذه ىلع نيمقانلا ىرغأ ىذلا وهو

 « ةلمحلا هذهل نوبهأتي اوذخأو « جنرفالا مهقفاو دقو ..جنرفالاب

 حالص ناطلسلا ىلا ةيده لمحي دفو ةروصب ةعامج اوأيه مهنكل

 عامتجالا نوديري ةقيقحلا ىف مهو .. جنرفالا كلم نم نيدلا
 ىل قيدص ةطساوب هللا ىنقفو دقو . ةرماؤأملا مامتاو ةباصعلا كلتب

 اذه لماح عم ةلاسرلا هذه لسرأ نأو كلذ ىلع علطأ نأ انه

 مهليلد وه وأ دفولا مدخ ةلمج نم رهاظلا بسحب وهو « باتكلا

 اوعفداف مكيلا لصو اذاف .. باتكلا اذه هيلا تعفدف « قيرطلا ىف

 ىتح ىقبأسو انه لازأ الف انآ امأ .. هومركاو رانيد ةئام هلماح ىلا

 هف اهب مايقلل ىتايح تفقو ىتلا ةمهملاب مايقلل جورخلا ىل حاتي
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 قفقخ

 دوعأ نأ اماف « هللا نذأب اهب رفاظ انأو .. ناطلسلا ىالوم ةمدخ
 نأل « ىالومل ءادف ليبسلا اذه ىف تومأ وأ اروصنم ازئاف مكيلا

 « .. هتمدخ ىف ةلوذبم هلاجر لك ةايحو ىتايح

 كلذ ءانثآ ىف اهثدحت اهسفنو باتكلا عمست كلملا ةديس تناكو ١

 ةريخألا ةرقفلا ىف هلوق تعمس املف . نيدلا دامعب قلعتي باتكلا نأ
 نأ اهنهذ ىلا ردابتو « اهبلق قفخ اهل بدتتا ىتلا ةمهملا ركذي
 : لوقي هنأل اصوصخو هسفن نيدلا دامع نم باتكلا اذه نوكي

 تعراستو اههجو ىف ةتغبلا تدبف .. اهيخأ ةافو لبق رصم حرب هنا

 : تلاق نآ باتكلا ةوالت نم غارفلا دنع كلامنت ملو « اهبلق تاقد

 « ؟ باتكلا اذه بحاص وه نم فرعأ نأ ناطلسلا نذأب له »

 ارظن ىننكل « همساب ظفتحن نأ انل ىغبني » : نيدلا حالص لاق

 هنا « هركذ نم اعنام ىرأ ال كتحهل قدصو كتريغ نم ىل ادب ا

 هانذفنأ دق انك .. ةدوملا قدصو ةسامحلاو ةءورملا نيب عمج باش

 حالص رظن عقوو « هنيفرعت كنظأ الو هاوس هيلع رسحبال ماه رمأل

 ههجو ىف أرقف « شوقارق نيدلا ءاهب رظن ىلع ملكتي وهو نيدلا
 الو ببسلا كردي مل هنكل « حيرصتلا نع فقوتلا ىعدتسي ائيش
 كلملا ةديس ىلا رظنو « حيرصتلاب دعو نأ دعب فقوتلا عاطتسا

 ناداكت « هيتفش ىلا ناتصخاش اهانبعو اهقنعب ةلواطتم اهآرخ

 ةلاسرلا هذه بحاص نا » : لاقف ابالتحا همف نم مالكلا نابلتحت

 ©« نيدلا دامع همس)

00091 



 ..نيدلا دامع» : كلملا ةديس تحاص ىتح همساب ظفلي دكني مل

 «© ضهنو ناطلسلا شهدف 4 اهيلع ىمغأو « .. نيدلا دامع هآ

 « اهيدب كرفتو هب اهتديس شرت تذخأو « ءاملا ىلا ةتوقاب تعرسأو

 ترشأ دق تنك » : لاقو « نيدلا حالص نم نيدلا ءاهب برتقاو
 )» مسالا اذه ركذيال نأ ىالوم ىلا

 فرعت له + هرمأ نم اهينعي ىذلا امو » : نيدلا حالص لاقف

 « ؟ كلذ نع ائيش

 ءايض نكل « هرفس لبق هنم ائيش تفرع » : هنذأ ىف اسمه لاقف

 هيعس دسفب نآ ةفاخم ىالومل هغالبا نم ىنعنم ىراكهلا نيدلا
 كحضو « ةديسلا هذه ةبطخ ىف ذئموي

 6.. هبحت اهنا رهظي هب اهتقالع ىه امو » : نيدلا حالص لاقف

 نم ةتوقاي غرفت امثير ىرخأ ةفرغ ىلا هعبتي نأ هيلا أموأف

 رمأ نم ناك ام هيلع صق هب الخ املف « هعبتف .. اهتديس فاعسا

 هب ىثشو فيكو « بادرسلا ىف رصقلا ىلا هئيجم ةليل نيدلا دامع
 ثيدحلا رخآ ىلا هيلع ضبقلا نم اونكمتي ملو « نسحلا وبأ

 « ةسلجلا كلت ىف هعوقو قفتا اميف ركفي نيدلا حالص فقوف
 ديريو نيدلا دامع بحب هنأل « رسلا كلذ ىلع هعالطال ركس دقو
 لاقف « اهتبطخ ىلا قفوي مل هنأل هللا ركشو .. كلملا ةديس ماركا

 نأ انيلع بجيف « كلذ ىلع ىعالطا ىنرس دقل » : نيدلا ءاهبل

 ىبأ ىعس نأ هلل دمحلاو .. نيبحملا نيذه لمش عمج ىف ىعسن

 نيدلا حالص - ٠١

 ةفكي
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 فها

 « حاجنلاب للكي مل نسحلا
 ةليسو اهتحلصم ىف انيعس ذختن نأ اننكميو » : شوقارق لاقف

 نم اهنأل ةرماؤملا كلت ايابخ فشك ىف انتتواعم ىلع اهعيجشتل
 ليبسلا اذه ىف ةمدخلا تصلخأ اذاف « كلذ ىلع سانلا ردقأ

 « .. اهتينمأ قيقحت ىلع اهاندعاس

 كنا .. نيدلا ءاهب اي كرد هلل » : لاقو نيدلا حالص كحضف

 « تنسحأ .. كيلع هنم باج دعب مل نا دحأل ريخ ىف ركفت ال

 « هللا هزعأ ىالوم ةمدخب مايقلا ىنمهي امنا » : نيدلا ءاهب لاق

 « كلملا ةديس نع لأسو ةعاقلا باب وحن نيدلا حالص لوحت مث

 تقرطأ دقو ةداسو ىلع ةسلاج اهآرف لخدف « تقافأ اهنا هل ليقف
 اهوحن مدقتف .. اهانيع تلبذو « اهايحم ىلع بعتلا رهظو « الجخ
 انبيبح ةقالع نم تفرع ام ىنركسو « كرمأ تملع دق » : لاقو

 ةدم ريصقت ىف دهجلا ىصقأ لذاب ىنا ىملعاو . كب نيدلا دامع

 نيدلا ءاهب ىقيدص تيصوأ دقو « نيديرت ام الا نوكي الو .. هبايغ
 « هللا كعدوتسا .. هيف انك اميف رظني نأب

 نكل اهناسلب بحت ملو « اهيلع بلاغ لجخلاو هعادول تفقوف
 امع توكسلا عطتست مل اهنا ىلع .. ركشلا بجاو اتدأ اهينيع
 اهتوصو تلاقف « نيدلا دامع ىلع فوخلا نم اهداؤف جلاخي
 « ىالوماي نجسلا قامعأ ىف هنكلو » : فجتري

 نجسلا ىف لظ اذاو « هللا نذاب ىتأيس هنا » : نيدلا حالص لاق
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 ففي

 ةلودل ازيزعت هحتف ىف ناو « هنم هجرخنل سدقملا تيب حتفت انئاف
 هعيشت ىهو « دسألا ةيشم ىشمو مستباو « ىفاخت ال .. مالسالا

 لاقتنا نأ تأرو « هسفن ربكو هتمه ولعب اباجعا دادزتو اهرصس

 هعوقو نم دبال ايعيبط ارمأ ناك اهيخأ ةلود باهذو هيلا ةدايسلا

 مهئارآ داسفو « اهيخأ لاجر سوفت فعض نم هملعت تناك مل

 اهدهع رخاوأ ىف ةلودلا نأش « رومألا نم هفاتلا ىلع مهعزانتو

 : لاقف اهيلا نيدلا ءاهب مدقت نيدلا حالص جورخ دعبو

 كحضو « ةنئمطم ىنوك « نيحاترت امير ليلق دعب كيلا دوعأس »

 - عمها

 نهوج

 اههجوو ةتوقاي تلاقف . ةتوقايو كلملا ةديس الا كانه قبب ملو
 « هديرأ تنك ام تلنو « ىنظ قدص دق هلل دمحلا » : قرشم

 نم ىل نيبت دقو هانلن ىذلا ام » : تلاقو كلملا ةديس تدهنتف

 « جنرفالا دنع نجسلا قامعأ ىف نيدلا دامع نا باتكلا كلذ صن

 مل اذا هناو « رطخلا ةياغ ىف اهنا رهظي ةمهم ءادأ ىلع ممصم هناو

 اهقيرب تصغو « .. وأ كانه لظ اهب زف

 9 ابح هدوجوب انملع اننا ىتالوماب ىفكي الأ » : ةتوقاي تلاقف

 كلذ نم صتقيسو ؟ هيلا لوصولا ىف كل نوع نيدلا حالص ناو
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 رك
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 « هللا ىلع ىلكو تو ماعطلا ىلا انب ايه 7 نئاخلا

 ىف امهثيدح ناكو .. اهماعط تلوانتو « اهنع ىرس دقو تضهنف
 شوقارق ىتأ ماعطلا دعبو . نسحلا ىبأو ةرماؤملا نع كلذ ءانثأ

 كلملا ةديساب » : لاقو  ناذئتسا الب ناكملا لخدب وهو

 .. اريخ كب ىناصوأ هناف نيدلا حالص ناطلسلا ىضرب كتئنهأ

 هنع نيفرعت لهف « ةرماؤملا كلت ناكم فشتكت نأ انل ىغبش امنا

 « ؟ ائيش

 فرعأ ال انأو « كلذ ىل ىتا » : تلاق مث ركفت تقرطأف
 ىف ةسوبحم ىرمع تيضق ىنأل دلبلا اذه عراوش نم اعراش

 « روصقلا

 « ىلع أبخملا اذه فشك نا » : تلاقو مالكلل ةتوقاب تدصتف

 « 7 وه نيأ » : شوقارق لاقف

 .. هريخ فرعأ نأ وجرأ ىننكلو .. ملعأ ال » : ةتوقاي تلاق

 « 7 رهوج مالغلا فرعت الأ

 « ؟ رصقلا ناملغ نم نكي ملأ .. هفرعأ » : شوقارق لاق

 ناك « نئاخلا كلذ سوساج وهو .. معن » : ةتوقاي تلاق

 « انرارسأ ىلع هعلطيو انرابخأ هيلا لمحبي
 وهو هنأش اذه ناك اذا هتفرعم نم ةدئافلا امو » : شوقارق لاق

 « + انل نئاخ

 ىف ناك .. دحأل ةنامألا ىف تبثيال نئاخلا نا » : ةتوقاي تلاق
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 قفطل

 انل انيمأ نوكيس نآلا وهو « اندض نسحلا ىبأل انئيمأ سمألا

 « .. هيلع

 « + وه نيأ » : شوقارق لاق

 ضعب ىنربخأ دقو « رضقلا اذه ىف وه » : ةتوقاي تلاق

 قبب ملو « هتلماعم ءاسأ هنأل نسحلا ىبأ ىلع بضاغ هنا ناملغلا

 ةياعر ىف اهلوخدو رصقلا كلذ نم ىتالوم جورخ دعب رطو هيف هل
 همدقتسأ له .. انيلا فلزتي ءاجو هنم رفنف .. ناطلسلا انالوم

 « + نآلا كيلا

 « .. ىلعفا » : شوقارق لاق

 دق اهتديس تأرف .. تداعو « همدقتس نأ ناملغلا دحأ ترمأف

 .. ةتوقاي اب كيف كروب » : اهل تلاقو رورسلا نم اهانيع تقربأ
 « ةرهاس كنا

 ءاج مث « هرحن ىف نئاخلا ديك دوعب نأ دبال » : ةتوقاي تلاق
 رصب كلذكو .. ٍبارطضالا نم همهجو ىف ناصقرت هانيعو رهوج

 .. هناكم ىف رقتسيال قفانملا

 نا انغلب رهوجاي » : هل لاقو سرفتملا رظن شوقارق هيلا رظنف
 نكل .. انتالوم ةعاط نع كجرخأ ىتح انيح كعدخ دق نسحلا ابأ

 الا اريخ لانت ال كنا تملعو « باوصلا ىلا تعجر كنا ىنركس
 «ناطلسلا انالومو كلملا ةديس انتالوم ةحلصم ىف ةمدخلا قدصب

 مدنلاب رهاظتيو املّبقي نيدلا ءاهب دي ىلع رهوج بكاف

00091 



 فرك

 لجرلا كلذ ناف « اعودخم تنك ىنا هللا ملعي » : لاقو صالخالاو

 مث .. ءاشي ام لعفي « موحرملا مامالا دي هنا ىنمهوأو ىنعدخ '

 الف .. ىالوم ةمدخ ىف تيبر دق انأو « ارش هب ديري هنا تملع

 نسحلا ىبأ دصق ءوس نم تققحت املف . هب ردغأ نأ ىب قيلب
 هتعينص انأو ىتلا نسحأ نمب اميس الو « ةنايخلا هركأ ىنأل هتكرت

 « هدبعو

 ملعاو .. كيف هللا كراب » : هقدص هنا رهظي وهو شوقارق لاقف
 . ىفم امع كلأسأ الو « كئاطع ىف ديزأسو كب نظلا نسح ىنا

 « + ىنعيطت له .. نئاخلا كلذ

 ةيضلملا هتايانج دعب ةياعرلا هذه لان هنا رهوج قدصي ملف
 « ىديساب ةراشالا نيهر ىنا » : لاقف

 ىذلا ناكملا نع ىنربخت نأ كنم بلطأ » : شوقارق لاق

 « : وه نيأ فرعت له « هنارقأو نسحلا وبأ هيف عمتجي

 نيذلا فرعأو هفرعأ معن .. ىديساي نيه كلذ » : رهوج لاق

 كلذ ىلع مكعلطأ نأ ىلع امزاع تنك .. هللا مهحتبق هعم نوعمتجي
 لجخلا ىنعنمب ناكو .. ىتدع بجاو هناف « هنع ىنولأست نأ لبق

 » ىضاملا ىئطخ نم

 ديعب ناكملا له .. هللا كافاع » 5 لاقو كحضو هرهظ هل تبرف

 « ؟ انه نم
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 حو
 , "© .. ىديساي طاطسفلا ىف وه:» : رهوج لاق :

 هنا ملعأ تنك ىنأل كقدص نم تققحت نآلا » : شوقارق لاق

 نا: ملعت تنأو < ةعاسلا هذه نم كيف ىتقث عضاو انأف .. كانه

 هديفتس ام كيلع ىفخب الو « ناطلسلا انالوم ةقث ىه ىتقث

 ىنتصوأ دقو « رهو جاي ةتدسفأ ام حلصأ .. ةقثلا هذه بحاص

 ىف اصلخم تنك مك ىنتربخأو « كب اريخ كلملا ةديس انتالوم

 .. ةنايخلا هذه ىلع كارغأ نئاخلا كلذ نكلو « لبق نم اهتمدخ

 « رهوج هعبتو لوتحتو كلذ لاق ©« ىعم لاعت « ىغم ام ىفم

 مالغلا كلذ مزع ريغي ام ثدحي نأ لبق باهذلا ىلا رداب دقو
 هيلا فدهي ام ىلا لوصولا لبق هقرافيال نأ ممصو . بلقتملا

 باهذلا لبق كلملا ةديسل هلؤقي نأ بحأ ارمأ ركذت, هنا ىلع

 ىف ىلع ىدمتعت نأ ىتديساي كل ىغبني » : لاقو اهيلا عجرف

 دامع ءىجم ىلع ىعالطا نيركذت كنا دب الو .. كل رطخي ام لك

 « املاس اجن هنا ىلع هللا دمحأو « كرصق ىلا نيدلا

 امأ » : تلاقو « اهتنآمط ىف هفطلتو اهيلا هبرقت ةصرف تمدتغاف

 ىتناف « ىنع ايضار ناطلسلا تأر دقو « ىروعشب رعشت تنأو

 « نيدلا دامع لاح نع انايب ىنديزت نأ كيلا بغرأ
 هباتك ىف ام ىوس نآلا هلاح نع فرعأ ال » : شوقارق لاق

 « .. ةعاسلا كيلع هتولت ئذلا
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 قرض

 هنظت ىتمو ؟ كانه رطخ هيلع له ىنعا » : كلملا ةديس تلاق

 «© 7 دوعب

 هاشخأ الف رطخلا امأ .. دوعب ىتم ملعأ ال » : شوقارق لاق

 ىنوك..هللا ىلع لكوتلا نم دب الو « هلقعتو هتعاجشب ىنيقيل هيلع
 ىشثمو كلذ لاق « لاح لك ىلع ةنئمطم

 ةافاكملاب زوفلا نم هلمويي ام هركس دقو هرثأ ىف رهوج عرهف

 نايم ثويبلا يارخو سرقت لاق نيا هلبخ ىلع باح ام همهيال
 . ريمضلا هنومسي ىذلا ىحلا روعشلا مهصقني نئاخلا اذه لاثمأ

 الو لا نع مهل دوس اف يح حلا سجللا ىلإ نورت رمق
 رك و يا ملا د .. كلذ ريغب نورعشي

 مهرظن ىف مدعلاك وهف رخآلا هجولا امأو « هؤاقب ىغبني ام وهو

 . ةزاجملا ىلا هباحصأ قاسي وأ دوجولا نم ىحمي نأ نولابب الف

 هنم مه اولاني مل ناو ىذألا نم نيرخآلا ىف هنوري ام مهرسي دقو

 نم هللاب ذوعن ..! ؟ عفت هنم مهل ناك اذا فيكف .. مهسفتأل اريخ

 تبرخل نيريثك اوناك ولو « نوليلق هللا نوعب مهنكل .. ءالؤه

 ديعب دهع نم ايندلا
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 فرذر

5 

 طاطسفلا

 ايشبح اكولمم رهوج ناكو « هتمدخ ىف رهوجو شوقارق ىشم
 شوقارق تفتلاف « تملع امك ريمض هل نكي مل هنكل « ءاكذ هيفو

 « 9 نآلا لمعلا ام .. رهوجاي » : لاقو قيرطلا ءانثأ ىف هيلا
 « ىالومل رمألا » : رهوج لاق

 فدهلا ىلا لوصولا ىف كيلع دمتعم انأ » : شوقارق لاق

 كلذ رسيتن له .. مهثيدح عمسأو موقلا عامتجا دهشأ نأ ديرأ

 « + ةليللا

 ©« تئش اذا بورغلا دعب بهذن .. ىديسأي معن » : رهوج لاق

 « + نيأ ىلا » : شوقارق لاق

 كانه تيب ىف نوعمتجي موقلا نأل طاطسفلا ىلا » : رهوج لاق
 اهغلببال ةبرخ راد ىف .. ىاوس هيلا ىدتهي نأ نكمي الو « هفرعأ

 « ركنتلا نم دب الو .. ةملظم ةقيض ةقزأ نم الا ناسنا

 « ؟ لعفت نأ ىرت اذامو » : شوقارق لاق

 بيبط سالمب ذاتسألا ىالوم ركنتي نأ ىرأ » : رهوج لاق
 دوقأو ريقاقعلا بارج هل لمحأ هتمدخ ىف نوكأ انأو « ىنارصن

 « هتلغب
 « نيه اذه » : شوقارق لاق
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 افرك

 شوقارق رمأف .. الخدف « شوقارق لزنم ىلا ليلق دعب الصوو
 نيدلا حالص ناطلسلا ناك ولو سانلا نم دحأ تيبلا لخديال نأ
 ناكم نع هلأسو « ركنتلل مزاي ام دعي نأ رهوج رمأو . هسفت

 عماج نم برقلاب » : لاقف .. طاطسفلا نم هعقومو عامتجالا

 دادعا ىف ذخأو « مزاي ام ءىيهي هكرتف .. ناكملا نكيعو « ورمع

 رّئدو .. ناكملا كلذ برق ناخ ىف رظتنتل هقبست دنجلا نم ةقرف
 ةراشا لوأ دنع لزنملاب ةطاحالل ةليسولا

 ناك ىتح سمسشلا بغت ملو « بورغلا لبق ءىش لك دعأ

 ةمامعلاو هطسو ىلع رانزلاب « ىراصنلا ءابطأ ىزي ايزت دق شوقارق

 ملو « هباكر ىف رهوج ىشمو .. ةلغبلا هل تدعأو « هسأر ىلع

 همالغو بيبطلا امهنأ ىف امهاري نم كشي نكي
 طاطسفلا نيبو اهنيب ةفاسملا اعطقو بورغلا دنع ةرهاقلا احرب

 راثآ ىأرف عفترم نم طاطسفلا ىلع شوقارق لطأ مث .. ةعرسب

 رواش رمأب اهتينبأ رثكأ تبرخ دقو « اهيف ةرهاظ لازت ال قيرحلا
 لوصو نم ريزولا رواش فاخ ذا ( ه 054 ةنس ) نينس عضب ذنم

 ىلا اهنم جورخلاب اهلهأ رمأف « اهيلع مهئاليتساو اهيلا نيببيلصلا
 ةندملا تبهنو اولقتناف « اهبهنب رمأو اهيف رانلا ىقلأو .. ةرهاقلا

 () اموي ه؛ العتشم قيرحلا لظو . مهلاومأ تبهذو اهلهأ رقتفاو
 هتفرعمو رهوج الولو . ةراملا ىلع تهبتشا ىتح ةقزألا تطلتخاف

 لوالا ءزجلا  ثيدحلا رصم خيرات )١(
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 افراي

 ناكملا ىلا لوصولا شوقارق ىلع لاحتسال اديج عراوشل
 بئارخلا ىطختيو ةلغبلا دوقي ناك ىثبحلا كلذ نكلو . بولطملا

 اهناف « ورمع عماج ةنذثم رهاظلا هليلدو .. هراد ىف ريسي هنأك

 اهاوس نود طاطسفلا ىف ةزراب تناك

 «ايندلا تملظأو « مالظلا ميخ ىتح ورمع عماج ازواجتي مل
 اريبك اقرف دجي طاطسفلا ىف لمأتلاو « عراوشلا ىف سانلا لكقو

 ةحاسم ربكآو الامجو ةرامع رثكأ هذه ناف « ةرهاقلا نيبو اهنيب
 امأ ؛ ةلودلا لاجرب ةصاخ اهنأل اهيف ءارمألا نكس .. اراثآ مظعأو
 نوحالملاو ةقوسلا اهيفرثكيو « عانصلاو ةعابلارقم اهناف طاطسملا

 ةراقح قيرحلا كلذ اهداز دقو « لينلا نم اهبرقل

 كانه ادرفنم هسفن ىأرو « ةنيدملا طسوت نيح شوقارق ناكو

 وهو « هب ردغلا ىوني امير ىشبحلا كلذ نأ هل رطخ رهوج عم
 ..”رهوجاي نحن نيأ » : لاقو هوحن تفتلاف « هيلا نكريال نئاخ

 «..ورمع عماج انزواجتو هتركذىذلاناكملا نع اندعب دق انا رهظي
 بولطملا ناكملا ىلا كب بهاذ ىننا ىالوماي قث » : رهوج لاق

 هيلع فرشت نأ ديرأ ىننكلو « تلق امك ةقيقح نآلا هانزواجت دقو
 موقلا ىرت نأ ديرت الأ 5 رخآ عراش ىف هباب « رخآ لزنم نم

 « + مهنيب رودي ام عمستو نيعمتجم
 سرفتو كلذ لاق « اليلق لهمت نكل .. ىلب » : شوقارق لاق

 دنجلا ىصوأ ىذلا ناخلا نم ةبرقم ىلع هنا ملعف « هرواجي اميف
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 ىذلا تيبلا وه نيآأ رهوجاي ىنربخأ » : لاقف هيف اورظتني نأ

 « انه نم كعبصأب هيلع ىنلد + هيف نوعمتجي
 كلت ىلع قلعملا رونلا اذه ىرت الأ » : الئاق هعبصأب راشأف

 « + ةيراسلا

 « هتيأر » : شوقارق لاق

 ىف نوعمتجي مهنا « ابرخ اتيب هءارو ىرت » : رهوج لاق
 « هلخاد

 «بابلاب ةقرفلا دمئاق هيقلف « ناخلا ىلا هتلغبب شوقارقلوتحتف

 ثيحب ةيحان لك نم تيبلا كلذ لوح هدنج قرفي نأ هاصوأف

 : لاقو « قيرطلا ىف هلاجر نم دحأ رهظب الو « دحأ هب رعشب ال

 ةيوحر ةكرح حطسألا هذه دحأ قوف كرحتي احابصم متنأر اذا »

 « هيف نم ىلع اوضبقاو « ةيحان لك نم تيبلا اذه ىلع اومجهاف
 قاقزلا لخد ىتح اهدوقي وهوجو هتلغب ةميكش رادأف داعو

 تحتفف ةلغبلا ىلع لازيال شوقارقو « هقد باب ىلا لصوو بولطملا
 :لاقو هيدخ ىلع هافلاس ىلدت دق خيش لجر سأر لطأو هتخوخ

 « ؟ قراطلا نم »

 « .. حتفا .. ناعمس بيبطلا » : لاقو رهوج مدقتف

 دحأ اندنع سيل ؟ انم بيبطلا ديري اذامو >: خيشلا لاق

 « ضيرم

 وهو « انه تيبملا ديري هنكل « بيبطتلل تأ مل » : رهوج لاق
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 ىتلا ةنيفسلا نأ دجوف ؛ لينلا ىف رفسلل ءاج دقو ةرهاقلا لهأ نم
 حابصلاى لا طاطسفلا ىف تيبملا دارأف ؛ تعلقأ دق اهيلعرفسلا ديري

 « .. هامعاي حتفا .. اهاوس بكريو ءىطاشلا ىلا ركبي ىتح
 اذه نم بيرق هنا ..# ناخلا ىلا بهذي مل اذامل » : خيشلا لاق

 « ناكل
 « كلذ دوعتي مل وهو ناخلا ىف تيبملا ديريال » : رهوج لاق

 .رهظي : المئاق هنذأ ف سمهو . كل ةمدخ انه ىلا هب تيتأ انأو

 « ؟ ميباح ملعم اي ىنفرعت مل كنا

 مل ىنا وفعلا « رهوجاي كتفرع » : لاقو خيشلا هيف سرفتف
 « لبق نم كفرعأ

 وهو انه تيبيل بيبطلا اذهب تئج انأو .. سأبال » : رهوج لاق

 نأ نسحألاو .. هنم نوذخأت مك ىلابيال « لاملا ريثك « قلخلا ميرك

 اذاو « ارانيد هنم ةرجح لك نع اوبلطاو « هتمرب تيبلا هل ىلخت

 الا ىضرتال كنا هل لق طقف ةدحاو ةرجح ىلا جاتحي هنا مكل لاق
 « .. هتمرب تيبلا ريجأتب

 الا ىواسي ام هلك هتيب ىف نكي ملو « ىأرلا اذهب ميباح حرفف

 : لاقو هتوص عفر كلذ رهوج هل لاق املف . ثاثألا نم نيرانيد

 بيبطلا ءاش اذاف « انعم تيبي ابيرغ الجز لخدن نأ عيطتسن ال »

 « انلعف هباب نم تيبلا هرجؤت نأ
 « : هترجأ مك » : رهوج لاقف
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 فرابا

 « ريئاند ةسمخ هترجأو .. فرغ ةسمخ وه » : خيشلا لاق

 نأ » : لاقو ةمواسملاب شوقارق عداخي هنأب رهوج رهاظتف
 طغضو « # ةعبرأ ىفكي الأ .. مراح ملعماي ةريثك ريناند ةسمخ

 لبقيال نأ هعبصا ىلع
 نم بيرق ناخلا وه اذهف مكبجعي مل اذا .. الك » : باجأف

 « انه

 بيبطلا انالوم نا .. نسح .. سأبال » : لاقو ىضر هنا رهظأف

 « : نومانت نبأ متنأو ميرك

 دنع تيبنف زوجعلا ىتجوز الا ىدنع سيل » : خيشلا لاق

 « انه نم بيرق وهو انرهص
 ىلا اهعفدو ريئاندلا هنم ملست « شوقارق ىلا رهوج لوتحتف
 ىغبني نكل « ريناندلا ىه هذه » : اسمه هل لوقي وهو « خيشلا

 © ؟ تمهف « احابص ادغ ىتلا هعفدت « رانيدب اهنم ىنصتخت نأ

 لب « ائيش هيلا عفديال نأ ىوني وهو « انسح » : خيشلا لاق
 ىعديف « اسداس ارانيد اهب ضبقي حابصلا ىف ةجح لحتني نأ مزع

 كلذ وحن وأ ثاثألا نم ائيش اوعاضأ مهنا

 هديب حابصملاو ليلق دعب داعو « لخادلا ىلا خيشلا لوتحت مث

 ىتح كيلع زيزع فيضلا اذه نا رهظي » : لوقت ىهو هتأرما هعمو
 « هلجأل تيبلا نم ىنتجرخأ

 لضفتن نأ نيدلا ءاهب ىلا راشأو « + ال فيك » : خيشلا لاقف
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 راوجب ةرطنق تحت رهوج اهلخدأف « هتلغب نع نيدلا ءاهب لوكحتف
 « لخدو .. ةياغلا هذه لثمل كانه تقد ةقلح ىلا اهدش « لزنملا

 تيبلاب هيصوي وهو فرصناو رهوج ىلا حابصملا ميباح عفدو |
 .اريخ

 توق

 , صاخ عامجا

 نم هزيلاهد نم دعاصتي امب لابي مل تيبلا شوقارق لخد الو
 رهوج ىثمو « هادصوأو بابلا اقلغأو .. ةهبركلا حئاورلا

 عمسي الثل ىطخلا ناقرتسي امهو « شوقارق ىدي نيب حابصملاب
 لاقف .. ءاضوض اعمس ىتح « اليوط ايشمي ملو . توص امهل

 الا مهنيبو اننيب سيل موقلا سلجم باجب .نحن » : رهوج
 « اليلق ربصا .. طئاحلا

 « هسفن نع عافدلل زفحتي هلزنم نم هجورخ ذنم شوقارق ناكو
 ملف . ةنايخ هنم سنآ اذا رهوج ردص ىف هدمغيل هرجنخ ىلع هديو

 وه اذاف هيف قدحب وهو فقو هلهمتسا املف « ائيش هنم ظحالب

 ىلعأ ىف ةيفقس ىلا ىدوي قيض ملس ىلع دعصي نأب هيلا ريشي
 باب نم حطسلا ىلا القتنا ةيفقسلا هذه نمو هعم دعصف . ةفرغلا
 ىلا نيدلا ءاهب رظنو « امهيسأر قوف ءامسلا ايأرو . رونملاك قيض
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 توصب رهوج لاقف . امهلوح حوطسلاو امه اذاف امهب طيحي ام

 الثل مالظلا ىف ىثمنو ةيفقسلا ىلع حابصملا كرتنل » : فيعض
 « انرمأ حضتفي

 ىلا هب ىهتنا ىتح احوضو دادزت ءاضوضلاو ىشمو هعاطأف

 « عامتجالا ةعاق ناطيح نم رخآ طئاح اذه » : لاقف طئاح
 « اهتم رونلا قثبنا دق ةوك طئاحلا ىلعأ ىف نيدلا ءاهب ىأرف

 « انه رظنأ » : لاقو رهوج هقبسف اهوحن مدقتف

 لوح ةفوفصم دئاسو ىلع ادوعق سانلاب ةصاغ ةعاق ىأرف رظنف

 لجر بابلاب فقوو ءاضوضلا تلع دقو . طاسب قوف ةفرغلا
 نذأ ىف رهوج سمهف ؛ لوخدلا ءاش نم عنمي هنأك هرهظب هدنسأ

 « 7 اديج ىرت له » : الئاق نيدلا ءاهب

 ىبأ ريغ مهنم ادحأ فرعأ مل ىننكل .. معن » : شوقارق لاق
 « ؟ هبناج ىلا سلاجلا اذه نم .. نسحلا

 ىبأ نب ةرامع وه هنيمي ىلا هارت ىذلا نا » : رهوج لاق

 هدعبو ©« سريوعلا ىضاقلا هراس ىلاو 6 ىنميلا رعاشلا نسحلا

 .. هريغو بتاكلا دمصلا دبع رخآلا بناجلا ىلاو « ةاعدلا ىعاد
 اذام .. ةفرغلا طسو ىف رظنأ .. ملعت امك ةعيشلا نم مهلكو

 « 7 ىرت

 « امهيلع نوفلحي, مهنظأ افحصمو افيس ىرأ » : شوقارق لاق
 « معن » : رهوج لاق
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 اذاو . ةجاحلا دنع مهفرعيل نيرضاحلا ىف سرفتب شوقارق ذخأو

 : لاقف اوتصنأف ءاغذصالا بلطي هديب راشأ دق نسحلا ىبأب وه

 دفو ءاجو « حاجنلاب تللكت انلامعأ نا ءارمألا اهبأ مكرشبأ »

 دقو .. ىدركلا كلذ ىلا ايادهلا لمحي حابصلا اذه ىف جترفالا

 لحاس ىف انباحصأ لئاسر انتءاجو .. اهءارو ام هتافو ةيدهلاب حرف

 لينب اورشبأف « ةراشا لوأ دنع ليحرلا ةبهأ ىلع مهنا « ماشلا

 « .. دارملا

 ىلا هرظن هجوو « روهشم رعاش وهو « ىنميلا ةرامع ىدصتف
 بصانملا باحصأ نم امهو « ةاعدلا ىعادو سريوعلا ىضاقلا
 امل لهآ نسحلا ابأ فيرشلا انالوم نا » : لاقو ةلودلا ىف ةعيفرلا

 مامالا انالوم نألو « فيرشلا هبسنل ةفالخلا نم هيلع هانعياب
 سيلجلا نم كلذ متعمس امك دهعلا ةيالوب هل ىصوأ دق موحرملا

 ةلودلا هذه ديعنل ةعاطلا هل صلخن نأ بجيف . نآلا لبق فيرشلا

 نم اهرومأ ىف لخدت نمب تدسف دق تناكو « اهدجم قباس ىلا

 نيذلا مهو « قباسلا ةفيلخلاب نيطيحملا ىأر ءوسب مجاعأل
 كلذ ناكف .. ماشلا بحاص نيدلا رونب داجنتسالاب هيلع اوراش

 اننكلو « نيدلا حالص 2 اذه فسوب ىلا رمألا راص نأ ىف ايبس

 اذه بنجنت انرص رومألا مامز ىلع انضبقو « هانربد ام انل مت ىتن

 مهصالخا ىف قثن نيذلا الا بصانملا ىلون الو . لبقتسملا ىف ًاطخل

 نآرقلاو « برع اننا .. برعلا نم ةيولعلا ةوعدلا ىف مهينافتر

 نيدلا حالص -
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 «..انريغ لعق امك « برعلا ريغ انرمأ ىف كرشن نأ ىغبني الف ..ىبرع
 نميلا اخأ اي كيف هللا كراب » : بتاكلا دمصلا دبع لاقف

 اذه انتفيلخ نا .. هلل دمحلاو فعضلا نمز ىضم دق «ةرامع»
 انريزوو « ءاهدلاو مزحلا نيب عمج « نسحلا ىبأ ىلا راشأو »

 «..و .. ىأرلا ةلاصا ىف هل ليثم ال « سريوعلا ىلا راشأو » اذه

 ىف ركفي هنأك « ملكتيال ةعاس ذنم اسلاج ناك لجر همالك عطقف

 دمصلا دبع مالك عمس املف « مهنيب رودي ام ىلا تفتلبال ماه رمأ

 قافتالا متي مل ةرازولا نا » : لاقو هسأر عفر ةرازولا نأشب
 ىف اقح هل ىرأ ال « لجألا ىضاقلل ىمارتحا عم انأو .. دعب اهيلع

 ىف اهولوت مهناف « كيزر لآ ءارزولا ةلالسل ىه امناو ةرازولا
 «مهاوس ىلا اهلقت قيلي الف لضف اهيلع مهلو « نيفلاسلا ةمئألا دهع

 ىف سمهي ذخأو ءانثألا كلت ىف ضهن دق ناك رخآ لجر ىدصتف

 اضرلا ةزه هل هسأر زب نسحلا وبأو « نسحلا ىبأ نذأ

 ال الهم » : الئاق لجرلا مالك مطقو اذه ىدصت .. ناسحتسالاو

 6« سمألاب انتضبق ىف ناكو انل قح وه بصنم ىلع اوعزانتت
 عجرت نأ ديرت » : لاقو كيزر ىنب ةرازو بحاص كحضف

 ملأ « هترازو نم اهلك بئاصملا هذه نكت ملأ + رواش ىنبل ةرازولا

 نا ؛ هريبدت ءوسب ةرهازلا ةنيدملا هذه قرحأ ىذلا وه نكي
 « .. نولوألا اهباحصأ نحنو .. كيزر لآ ريغل نوكت ال ةرازولا

 نم اوففخ » : لاقو فطلتيو شبيب وهو نسحلا وبأ ملكتف
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 عزانتلا ضرعم ىف نآلا انسل .. مكباوص ىلا اوعجراو مكبضغ

 نم ودعلا 0 امنا « بصانملا ىلع

 .. ىأرلا هيلع قفتن ام لمعن هانجرخأ ىتم مو « اندالب

 52 ابأ نا اعبط » : كيزر لآ ةرازو بحاص لاقف
 هبسن ببسب ةفالخلا هسفنل نمض هنأل نآلا بصانملا ف ثحبلا

 سيلجلا نأل هبسن ةحص ىف دحأ هعزاني ملو .. نييديبعلا ىف

 00 موحرملا مامالا نم هعمس ام ىلع ءانب هتحصب دهش فيرشلا

 فافختسا ةكحض كحضو

 موجه ا

 رهوجو « ةكرح لك دهاش دقو راد امل ايغصم شوقارق ناكو

 هعمس امي شوقارق ىفتكاف « هارب ام ىريل لواطتي هيدب نيب فقاو

 حاملا نيأ » : ةراشالاب لاقو رهوج نلا تفتلاو « هدهاشو

 « هب ىلا

 ىلا دعصو شوقارق هلوانتف « حابصملاب ىتأو ةفيقسلا ىلا لزنف

 مث ةقرفلا كلت عم قفتا امك ةيوحر ةكرحب هديب هرادأو عفترم

 نوجاحتي سانلاو ةوكلا ىلا داعو « حابصملا ىفخأو لزن

 ةنيلق قئاقد ضمت ملو « تمظاعت دق ءاضوضلاب اذاو . نوشقانتنو

00091 



 ان

 ىلع ضبقلا ىف اوذخأو « ةعاقلا لخاد شوقارق لاجر راص ىتح

 دق اونوكي مل مهنأل اعافد عيطتسي نم مهيف سيلو . اهيف نم
 مهتاوصأو مهتنسلأ ريغ عافدلا لئاسو نم اودعأ

 هدجي ملف « نسحلا ىبأ ىلا اصوصخ هتافتلا شوقارق هجوو

 نقيأ الو . ةعاقلا جراخ ىلا هوجرخأ مهنظف مهيلع ضوبقملا نيد

 لوزنلاب رهوج ىلا زاشأ « نيرمآتملا ىلع ضبقلاب هلاجر زوفب
 « هعبتي شوقارقو حابصملاب هيدي نيب لزنف . ةرهاقلا ىلا عوجرلل
 ضرأ ى ةعرسم مادقأ عقو عمس ىتح ةفيقسلا هلجر أطت ملو
 فيعضلا رونلا ىلع شوقارق سرفتف .. لفجأف « ةفيقسلا تحت تيبلا

 : اسمه رهوج هل لاقف « هفرعي مل ةبحلاو ةمامعلاب احبش ىأرخ

 فرعيال ىتح حايصملا ءافطا ىلا ردابف «هيلا مله نسحلا وبأ اذهر»

 بسحي وهو « نسحلا ىبأ ىلع ضبقيل لوزنلا ىف عرسأو هناكم

 ةعاسلا هذه لثمل هبحاص عم قباس وطاوتب لزنملا اذه لخد هنأ

 حابصلا ىف ركفي مث هتليل تيبي نأ ىلع
 فرمبي هنأل « شوقارق دوقي رهوجو تيبلا ضرأ ىلا الزن

 كلذ نأك اتوص الو اوطخ اعمسي ملف اخاصأو « ناكملا لخادم

 ناكملا ىريل حابصملا ريني نأ شوقارق دارأف « لازو الظ ناك حبشلا 5:

 موجهلل أيهتو هرجنخ لتساو لعفي نأ رهوج ىلا راشأف « رونلا ىف
 اعمس ىتح لاعشالاب ادبي رهوج دكي ملو . همامأ رهظي نم ىلع
 كانه سيلو احوتفم بابلا ادجوف هيلا اضكرف « رادلا باب ريرص
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 لك ىف نسحلا ىبأ نع ثحبلا ىف اذخأو حابصملا اءاضأف « دحأ

 تنا له » : شوقارق لاقف « اجن هنا ادكأتف « هادحب ملف ناكم

 « ؟ نسحلا وبأ هنا رهوجاي دكأتم
 دق كلذ عمو وه هنا ىديساي ىنظ ىلع بلغي » : رهوج لاق

 مل اذاف ةرواجملا نكامألا ىف هنع ثحبلل انب مله .. هاوس نوكَت

 «هللا هحبق اجن دق هناف الاو مهيلع ضوبقملا ةلمج ىف هلعلف « هدحن

 ةرهاقلا ىلا ابهذف « رثأ ىلع هل افقي ملف اهرواجي امو « رادلا

 ىف هفوخ ناكو « اجن دق نسحلا وبأ نوكي نأ ىثخب نيدلا ءاهبو

 . هلحم

 « بلصلاب مهيلع مكحف نيرمآتملا نم مهيلع ضوبقملا رئاس امأ
 ناضمر ؟ ىف هوبلصف « هركذ مدقتملا ىنميلا ةرامع مهتمدقم ىفو

 هنكل « ءالؤه نم نيدلا حالص لاب حاتراو )١( ه هده ةنس

 سئاسدلا كلت ببس نسحلا ىبأ ىف ركفي لظ
 « نيرمآنملا ىلع ضبقلا موب ىناث ف تحبصأف كلملا ةديس امأ

 « مهيلع ضبقلاب اهوأبنأ املف .. مت امع ثحبلاب ةتوقاب تفلكو

 ملعتو .. اهبعاتم ردصم وهو نسحلا ىبأ رارف اهءاس نكل تحرف
 بنجتت الو.ةمذ ىعربال .. هضرغ ليبس ىف لعفي اذام ىلابال هنا

 رشعىداحلاءزجلا ل 11/4 ريثالا نبا )١(
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 انا

 امب زاق دق نيدلا حالص نا » : ةلئاق ةتوقاي ىلا ترظنف « امارح

 « .. ديري

 نكلو « اريثك ىنتردك نئاخلا كلذ ةاجن نا » : ةتوقاب تلاقف
 . هميرغ هللا نأل .. هرحن ىف هديك عجري نأ نم دبال ..# لمعلا ام

 كتنج نآلاو .. نيدلا حالص ةياعر ىف نحنو هرمأ انمهي دعي ملو

 « ةبيصملا هذه ىف كيزعي ءىشب
 هعقوتت ديدج لكل تغبت تحبصأ دقو « كلملا ةديس تتغبف

 « + كءارو ام » : تلاقف نيدلا دامع ىلع اهقلق طرفل

 ..نيدلا دامع نع ةباينلاب كيلع ةبتاع ىنا » : تلاقو تكحضف
 « هبطاخو هرفس لبق هآر هدنع نم لوسر ءىجمب نيملعت فيك
 ىتح لوسرلا كلذ نع نيلأست الو نيجس هنا هباتك نم انملعو

 « ؛ ةلاسر هيلمحت وأ احاضيا هيديزتست
 ةرثكب كتقلقأ دق ةتوقاي اي هآ » : تلاقو كلملا ةديس تدهنتف

 لوسر نا ..7 ةركفلا هذه نع تلفغ ىنا نيمهوتت له .. ةلئسألا

 نيأف هئاعدتسا ىلع ةمزاع تنكو .. هتبأر اذا ىنسنوي نيدلا دامع

 « ..9 وه

 لوسرلا كلذ نا نآلا نيدلا ءاهب ىنربخأ » : ةتوقاي تلاق

 # كلذب هفلك نيدلا دامع ناو ؛ كاري نأ بلطي

 نأ كلامنت ملو .. حرفلا اهذخأ دقو « اهاتنجو تدروتف
 ..ىتف ركفي هنا هلل دمحلا .. ىناري نأ هفلك نيدلا دامع » : تحاص
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 ةفهللا كلت ىلع تمدن دقو تعجارت مث « .. ىنبحي نذا وه

 ناولألاب ةاشوم ةراتس هيلع رادج ىلا اههجو ترادأو « تلجخو

 اهيلا رظنلاب تلغاشت ةليمجلا
 لعجي فيك .. بحلا نم هللا, » : فيعض توصب ةتوقاي تلاقف

 لأس اذا حرفلا اهفختسي نيطالسلا ةنبا ءافلخلا ةلالس كلملا ةديس

 « .. نم باش اهنع

 دامع نع ائيش ىلوقت ال » : ةلئاق اهمالك كلملا ةديس تعطقف

 .. بحلا نا تقدص .. نيطالسلاو ءافلخلا قوف ىدنع هنا نيدلا

 لعفي بحلا نا .. ءايح الب كيدي نيب بحلا ركذأ ترص .. ه7

 « .. لخدي هيعد ..» لوسرلا كلذ نيأ نآلاو .. اريثك

 كتاوقكت

 لا كر
 لهأ ىز ىف باش اهعمو « ليلق دعب تداعو ةتوقاي تجرخف

 ةيفوكلا هسآر لوح .. رافسألا ىف هنوسبلي ىذلا سدقملا تيب
 ةقطنم هرصخ لوحو « ةريصقلا ليوارسلاب لبرست دقو رامخلاك

 لوح كالو « اريغص ارجنخ اهمدقم ىف سرغ دلجلا نم ةضيرع
 عيرسلا ىثملا هيلع لّئهست جيسنلا نم ةفافل هيقاس

 اهرامخ كلملا ةديس تلسرأف « ابدأتم ابيهتم فقو لخد املف
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 « ؟ مالغ اب كمسا ام » : ةلئاق هب تبحرو

 « سجرج ىمسا » : مالغلا لاق

 6« ؟ نذا ىحيسم تنا »: كلملا ةديس تلاق

 « ىتديساي معن » : مالغلا لاق

 « ؟ تآ تنأ نبأ نم » : كلملا ةديس تلاق

 ناطلسلا ىلا ةلاسرب سدقملا تيب نم تئج » : مالغلا لاق

 كلت بحاص نكلو .. سمألاب هل اهتملس دقو « نيدلا حالص

 « كلملا ةديسب قلعتي اصاخ ارمأ ىتلا ركسأ ةلاسرلا

 ىدب نيب تنأ .. رمألا كلذ وه امو » : كلملا ةديس تلاق

 « نآلا كلملا ةديس

 « ؟ ىه امكيأ » : لاقو امارتحا قرطأف

 انتالوم هذه » : اهتديس ىلا ريشت ىهو تلاقو ةتوقاب تمدقتف

 « لوقت اميف اقداص نوكت' نأ وجرأو « كدنع ام لق .. كلملا ةديس

 مل نا ايدي نيب فوقولا ىلع ىنلمحي ىذلا امو » : مالغلا لاق
 مل رس هب تئج ىذلا رمألا نا اصوصخو « ىتمهم ىف اقداص نكأ

 بغغلا علطتسأل نكأ مل كلذ الولو . ىاوس دحأ هيلع علطي

 « هل ىدصتأو

 نأ تأرو « .. كيف هللا كراب « باشاي تقدص » : ةتوقاي تلاق

 دامع تقراف فيك » : تلاقف نيدلا دامع نع لاؤكسلا ىه ىلوتت

 « + نيدلا
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 وه لب ىتديساي نيدلا دامع همسا قبب مل » : باشلا لاق

 « رابجلا دبع نآلا ىمسي
 كيلا ركسأ نم ..# هتفرع فيك .. مسالا معنو » : ةتوقاي تلاق

 « + ةمهملا هذهب

 هتفرعت نأ تثبل امو  فقاوملا جرحأ ىف هتفرع » : باشلا لاق

 .لاثملا ردان باش هنا .. ىحورب هيدفأ ترصو هقالخأ تقشعن ىتح

 « ةيمحلاو ةءورملا ىف

 .اهبلق قفخو « اههجو قرشأ هءارطا كلملا ةديس تعمس املو

 رهظت ىهو هناجآف ةتوقاي امأ . ثيدحلا ةيقب عمستل تلواطتو

 حقو فيك لق .. هل قشاع كنأ رهظي بيرغ رمأ » : ةلئاق ةجاذسلا

 «.9 اهب تئج ىتلا ةمهملا ىه امو .. كلذ

 هقيرط ىف سدقملا تيبب ارام نيدلا دامع ناك » 3 باشلا لاقف

 اعادخ جنرقالا هيلع ضبقف « هملعأ ال رمأ ىف بلح ىحاون ىلا

 تبأرف نجسلا ىف انفراعتف « هلثم انوجسم انأ تنكو .. هونجسو

 ىل صلخأو .. هتببحأف انبولق تبذاجتو « كولملا قالخأ هيف

 « كلملا ةديسب قلعتي ائيش ىل ركذي ملف « ةريثك رومأ ىف انفشاكتو
 .تيب بحاص نم تبرقتو .. نجسلا نم جورخلا ىل حيتأ مث
 « نجسلا نم ىقبدص ذاقنا ىمه حبصأو « ىجنرفالا سدقملا

 مدقفتأو امئاد هيلع ددرتأ تنك ىننكل . دعب ظحلا ىندعسي ملف

 .توم نم انه ثدح امب كلذ ءانثأ ىف انعمسو . هنع ففخب امب
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 اذه ىف ةفيلخلا لهآ لازناو لاوحألا ريبغتو هللا همحر  مامالا

 كلذ ةلمج ىفو « هملعأ ام لك هيلع صقأ تنكو « ماركالاب رصقلا

 دفولل اليلد سدقملا تيب بحاص ىنثعب دقو اهنيملعت ىتلا ةرماؤملا

 لاصياب ىنفلكف ىقيدص عادول تئجو « ايادهلا ميدقتل ءاج ىذلا

 نع ثحبأ نأ ىلا ركسأ مث . نيدلا حالص ناطلسلا ىلا باتك

 « اهيدب نيب انأ اهو .. اهلاح نع هنئمطأو كلملا ةديس

 « + اهب هتقالع نم هيلع كعلطأ ىذلا امو » : ةتوقاب تلاقف

 نكي مل تقولا نأل اريثك اليصفت ىل ركذي مل » : باشلا لاق
 كلملا ةديس لجب هنا ثيدحلا نم تمهف ىننكلو .. ليوطتلاب نذأب

 « ىلوق نوقدصت الو كلذ نوركنت دق مكنا هل رطخ دقو . اريثك
 هدب دمو « لوقأ ام ةحص ىلع ليلدتلل ةرهوجلا هذه ىلا عفدخ

 تسرفتف « ةتوقاب ىلا اهعفد ةرهوج جرخأو « هتقطنم ىف بيج ىلا

 هذه » : اسمه تلاق اهتأر املاحف « كلملا ةديس نم تبرتقاو اهيف

 تدكأتو « « ةليللا كلت هابا هانيطعأ ىذلا دقعلا رهاوج ىدحا

 ..تقدص » : تلاقو باشلا ىلا تتفتلاو .. هب نيدلا دامع ةقث نم

 نم جرخي ىتمو 7 وه فيك .. هنم لوسر كنا نآلا اندكأت دق

 « ؟ انه ىلا ىتأب الأ جرخ اذاو + نحسلا

 اذاو « ريخب وهو .. هللا ءاش نا ابيرق جرخيس » : باشلا لاق

 ىنفلك دقو . اهفرعأ ال ةمهم هيلع لب انه ىلا اون ىتأب هنظأ ال جرخ

 « اهنم غرف ىتم انه ىلا دوعيس هنا كل لوقأ نأ
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 : تلاقو هيلا اهرصب تعفر مث « تقرطأو اهسفن تضيقتناف

 اهلصوت له ةنامأ كيلا انعفد اذاو .. ىفكي اذهو ريخب وه نذا »

 « + هيلا

 ىنا ..7 ىتديساي ال فيك » : لاقو هسأر ىلع هدب عضوق

 « .. هل اهيدؤأ ةمدخ ىتمتأ

 ضعب جرخت نأ اهترمأف ءامنم تندف ةتوقاي ىلا تراشأف
 اهءاقب هيف هل دكوتت اباتك هيلا بتكت نأو « هيلا اهب ثعبت رهاوجلا

 ربصلا غرافب هعوجر عقوتت اهناو هبح ىلع
 هتعفدو « هتطاخ سيك ىف باتكلاو رهاوجلا تعضوو تلعفف

 : تلاقو ارانيد نوسمخ اهيف ةرص هيلا تعفدو « لوسرلا ىلا
 ةديس تلظو .. فرصناو ركشو اهذخأف « قيرطلا رجأ هذه »

 اهرثبصت ةتوقايو هنأشب ةتوقاي بطاخت ىهو هباهذ دعب ةهرب كلملا
 دوعبإ ىتح

 هد 8«

 نيدلا رون ناطلسلا

 ضبقلا نم ةليللا كلت احن هنا تملع دقف « نسحلا وبأ امأو
 دق ناكو . ءىش لكل طاتحي هرذحو هئاهد طرفل ناك هنأل هيلع
 اذا ىتح ىدوهيلا كلذ تيب ىلا عامتجالا ةعاق نم اذفنم دعأ
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 امناو .. هقافر بيصي امب ىلاسال كانه نم رف مهادم مهيهاد

 هينل ةاحنلاتلظروه
 نم ناك ام ملع ىتح لزانملا ضعب ىف ائبتخم مايأ ةعضب ىضق

 رصم نم سئيف بلصلاب مهيلع ىضق فيكو « نيرمآتملا هقافر ةبقاع
 اذا ءرملاو  انكمم لاحملا هيرت تلظ هعماطم نكلو .. اهلاجرو

 لمعأف  ابدرق هايا هيرت هيف هتبغر ناف اديعب ناك ناو ءىش ىف بغر
 ملع دقو . كلملا ةديس نم ماقنتالل هيف ىعسي رخآ ليبس ىف هتركف

 .فشك ىلع رهوج همداخب تناعتسا ىتلا ىه اهنا هراظنتا ءانثأ ىف

 نيعتسي نأ ريكفتلا دعب هل رطخف « اهيلع اقنح دادزاف مهرمأ

 معلطم وه ارارسأ هيلا لمحي .. ماشلا بحاص نيدلا رون ناطلسلاب

 حرص امو « رصمب لالقتسالا ىف نيدلا حالص ةبغرب قلعنت اهيلع
 ىلع هلمحي ىكل نيدلا رون ىلا هب ىثويف .. نيدلا رون دض هب
 حتفلا كلذ وه دهشي نأو « ةونع رصم نم هجارخاو هتبراحم

 اذه ىف بعص لك لهستساو « كلملا ةديس هنم هتمينغ لعجيف

 لانملا بيرق هآرف ليبسلا

 قشمد اًبلاط رصم نم رارفلا ىف لاتحا « هيأر ةحصب عنتقا املف

 بوثب اركنتم قشمد لصوف « هيف دّسِجو ريسملا لصاوو ماشلا
 ىهو  ةعلقلا نم بيرق اهتاناخ نم ناخ ىف لزنو ىرصم رجات

 ناطلسلا كلذب ةيهاز قشمدو . نيدلا رون ناطلسلا رقم ذئموب,

 ىلع ةيلاوتملا تاراصنتالا نم هلان امب نوحرف اهلهأو ميظعلا
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 هب رقتسي دكت مل هنكل . ماشلا دالب نم ةفلتخم عقاوم ىف جنرفالا

 ناطلسلا ةحص فارحناب موقلا طغل عمس ىتح ناخلا ىف سولجلا

 ذخأف . قيناوخلاب بيصأ هنأل هتايح ىلع سانلا قلقو « مايأ ذنم

 رصم رمأ ىف هعم لوادتتيل هسلجم هغلبت ةليسو ىف ركفي نسحلا وبأ
 رهمأ نم وهو « ىبحرلا هنا ملعف صاخلا هبيبط نع لأسو

 هليقتساف هلزنم ىف هدجوف هيلا راسف . ةفرعم هعم هل تناكو ءابطألا

 دنع هتلزنم فرعو «ءرصمب هيقل دق ناكو ..لابقتسا نسحأ بيبطلا

 هنا » : لاقف ناطلسلا لاح نع نسحلا وبأ هلأسف « دضاعلا ةفيلخلا

 رهظأف « دصفلا ىبأ هنأل ضرملا هيلع دتشا دقو قيناوخلاب باصم

 « دصفلاب هعنقأ ىلعل .. هيقالأ نأ ىل رسيتب الأ » : لاقو هفسأ

 « هنع ىرس هيلع هتعلطأ اذا ثيدح هعم ىلو

 قلق ىلع علطم وهو « كلذ ىلع هب نيعتسي نأ بيبطلا .ىأرف
 لابقتسا ىف بغري هنا نظف .. رصم ةهج نم نيدلا رون ناطلسلا

 ولو هتلباقمب نذأيف « اديدج ارمأ هنم علطتسي هلعل « نسحلا ىبأ
 ىلاتلا مويلا حابص ىلا بيبطلا هلهمتساف .. اضيرم ناك

 ناطلسلا انالوم نا » : هل لاقف حابصلا ىف نسحلا وبأ هءاجو

 « كاري نأ بحأف هل كتركذ دقو « نآلا الاح نسحأ

 ناكو . ةعلقلا ىلا بيبطلا عم بكرو هلوبقب نسحلا وبأ حرفف

 ىقبف اهيف وهو ضرملا هباصأ « اهفرغ نم ةفرغ ىف اميقم ناطلسلا
 : هل نذآف نسحلا ىبأل نذأتساو الوأ بيبطلا لخدف .. كانه
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 ناطلسلا فرع دق ناكو « مارتحالاو ةيحتلا ىف فطلتي وهو لخدف

 «هجولا قرشم ةينبلا ىوق هب هدهعو « ةرم ريغ هب عمتجاو لبق نم
 نوللا رمسأ نيدلا رون ناطلسلا ناكو . هلاح تريغت دق هآرف

 ةهبحلا عساو ناكو « هنقذ فرط ىف الا ةيحل هل سيل ةماقلا ليوط

 دقو امهناعملب بهذ ضرملا نكلو « نينيعلا ولح ةروصلا نسح
 ىف هتداعك مستنا « الخاد نسحلا ابأ ىأر املف .. هنول عقتما

 ةلماجملاو ةفطالملا

 نيدلا رون عنتماف اهليبقت ديري هنأك هدي ىلع نسحلا وبأ بكأف
 ءىث ةفرغلا كلت ىف نكي ملو . سلجب نأ هيلا راشأو « كلذ نع

 قفتا امناو اهيف سانلا لباقي ىتلا ةعاقلا تسيل اهنأل شايرلا نم
 ضرملاب ةباصالا دنع كانه هدوجو

 مويلا انالوم فيك » 4 لاقو ةداسو ىلع نسحلا وبأ سلج

 هئافش ىفو « ةلودلا ةمالس هتمالس ىف نأل « ريخب نوكي نأ وجرأ

 «.. ىمودقب هيلع تاقثأ دق نوكأ ال نأ وجرأو . مالسالا ءافش

 هلل دمحلا » : قيناوخلا نم فيعض هتوصو نيدلا رون لاقف

 رصم نم مداق كنا ىملعل ىنرس دقف كمودق امأو « لاح لك ىلع

 « 9 هتقراف فيك .. رصانلا كلملا انريزوو انبيبح اهيفو

 « لداعلا كلملا ناطلسلا انالوم لظ ىف ريخب وه » : لاقف ةغوارملا

 « + رصم تقراف فيك » : نيدلا رون لاق

00091 



0 

 ةنالوم ةعلط ىلا نوقوشتي اهلهأو اهتقراف » : نسحلا وبأ لاق
 هتكلمم ىريل ةرايزلاب مهفرش هنا ول نونمتيو « هللا هزعأ .ناطلسلا

 « .. ةديدجلا

 ,ىرصم ريمأ نم كلذ عمسي نأ هرسو نيدلا رون هجو قرشأف
 مهضعب نأ انغلب نكلو » : لاقف ةيضاملا ةلودلل نيبرقملا نم ناك

 « + حيحص كلذ لهف .. ةعاطلا علخ ىلع اورمآ5

 ,نكلو « اورمآت مهنا .. ىديساب معن » : نسحلا وبأ لاقف

 « نيدلا رون ناطلسلا ةعاط علخ ىلع سيل

 هينيع ىف ةتغبلا تدبو « .. نذا فيكو » : نيدلا رون لاق

 ,ىبأ ىنيع ىف سرفتو « هتيحل بناجب ثبعي ذخأو هضرم ىسنو
 هنم. ودبس ام ىريل نسحلا

 ةعاطلا ىلا سانلا برقأ نم رصم لهأ نا » : نسحلا وبأ لاقف
 هبحب ال ارمأ متكي هنا رهظأو « حنحنتو هقير علبو « .. نكلو

 هب حيرصتلا
 « + اذام نكلو ..+ كلاب ام » : نيدلا رون لاقف

 رومأب ناطلسلا ىديس جعزأ نأ بحأ ال » : نسحلا وبأ لاق

 « .. هرست اهنظأ ال

 ةورمآت .. لق .. لق » : لاقو نيدلا رون هجو ىف بضغلا ادبف

 « .. نم علخ ىلع
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 طالص ناطلسلا علخ ىلع اورمآت مهنا » : نسحلا 3 لاق

 32 .. نيدلا

 ل لا يل

 0 ىلب » : نسحلا وبأ لاق

 « افلاخم دجو امل نيدلا رون ناطلسلا مساب انتعاط

 « 9 نذا اهبلط فيكو » : نيدلا رون لاق

 ةقيقحلا نوفخي ديربلا باحصأ نأ رهظي » : نسحلا وبأ لاق

 « .. تملكت ىل نذأ اذاف « ناطلسلا انالوم نع

 « كل تنذأ دق .. لق » : نيدلا رون لاق

 رضي له ىف هريشتسي هنأك « بيبطلا ىلا نسحلا وبأ تفتلاف

 : لاقو ناطلسلا ىلا بيبطلا مدقتف .. ناطلسلا ةحصب بضغلا

 . ضيرم وهو ههجو ىف بضغلا رهظ دق ناطلسلا انالوم ىرأ
 « 7 رخآ تقو ىلا ثيدحلا اذه لجؤي الأ

 لقتيلف .. هلل دمحلاو ريخب ىنا .. الك » : نيدلا رون لاقف

 « .. ءاشام

 نيدلا حالص كريزو نا » : لاقو هسلجم ىف نسحلا وبأ لدتعاف

 هنا معزو « همساب اهبلط هنكلو « كمساب نييرصملا ةعاط بلطي مل
 دقو « هنم ءىش نيدلا رون ناطلسلل سيلو رمألا بحاص وه
 نيدلا رون انالوم ريغ فرعن نأ ديرن ال اننأل هيلع انرمآتو هانمواخ

 حالص حرص دقو .. كنع كلذ ءافتخا برغتسأ انأو ... اناطلس
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 علخ ىلع اورمآت : لق .. لق : لاقو نيدلا رون هجو ىف بضغلا ادب
 « نيدلا حالص ناطلسلا علخ ىلعاورمآت مهنا : نسنحلاوبا لاقف ..؟ نم

 نيدلا حالص 1

 تزوجا نا (006 6ع لالاا/عمكا7"
 هس سل

 ماا 60 8ملام



 ع

 هرهتنا نيدلا مجن هابأ نا ىتح  ةينلع ةسلج ىف كلذب نيدلا

 تكسو كلذ لاق « نامتكلاب هرمأو

 ه4

 -ةاردع

 لشفلا

 ايف ركفي ةهينه قرطأف « ةسارفلا نسح نيدلا رون ناكو
 ردع نم ةياشولا كلت هبجعت ملف .. هتيحلب ثبعي وهو « هعمس

 نيرمآتملا نم ناك هنأب هفارتعا عمس نأ دعب اميسالو « امهل ىعيبط
 نيدلارونل هتعاط ىف اقداص ناك ول هنا كردأو . نيدلا حالص ىلع

 لقني نأ هيلع ناك لب « ةروصلا كلتب ةعاطلا علخ ىلع دعاسي مل

 ىرت اذامو » : لاقف هبذك هيدل حجرتف . هيلا نيدلا حالص ربخ

 « + نآلا
 لداعلا ناطلسلا انالوم فختسال نأ ىرأ » : نسحلا وبأ لاق

 ءامالا توم لبق رصمي هلالقتساب رهاج دق هئاف « هريزو عماطمب
 فيج هيلع درحب نأ الا ناطلسلا ىلع امف + نآلا هب فيكف دضاعلا

 « ىمدب هيدفأ هتمدخ ىف انأو هعضخيو

 ررشلا داكو « نيوادوسلا هينيعب نيدلا رون ناطلسلا قلمحف
 حصن ىف اقداص تنك ول » : لاقو بضغلا ةدشل امهنم رياطتن

 )آلا ىتح اهيلع كربصف .. لبق نم ةياشولا هذه انيلا تلمحف
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 ملخىلع مترمآت منتأ امنا .. نيرمآتملا كباحصأ ىلعو كيلع ةجح
 .. ىنس هنأل ىسابعلا مامالا ةعيب ضقن متدرأ لب .. نيدلا رون ةعاط

 وهو ملكتي ناكو « .. مكسفنأل ةدايسلا عاجرتسا ف متعمطو

 هناعأف سولجلا ديري لدتعاف .. بضغلا نم دعترب ذخأو « قلتسم

 مالكلا ىف هل نذالا ىلع مدن دقو « كلذ ىلع بيبطلا

 نسحأ مل » : لاقو ةمهتلا كلت نم لصنتي نسحلا وبأ ذخأف

 هتلق ام نا .. ربخلا كقدصأ ىنا .. ىديساب ىدارم نع ريبعتلا

 « .. و .. نيدلا رون ناطلسلل نوعئاط نحن .. حيحصلا وه
 ىبئانو ىرزو متعطأل نيقداص متنك ول » : نيدلا رون لاق

 ىذلا ام .. يذيذتلاو قلمتلا متدوعت مكنكل 6 نيدلا حالص

 مكئاسن روعش انيلا اولسرت ملأ ؟ نيدلا حالص هب يكءاسأ

 اذهو + مكذقنأ دقو هيوكريش همع مكيلا انذفنأف انب نوثيغتست

 . بئارضلا لطبأو دالبلا حلصأو نايصعلا دمخأ نيدلا حالص
 ىتح لذلا مهب غلبي اموق نكلو .. هلضف هل اوفرعت نأ ىغبني ناكف

 ركذأ لازآ ال .. ءافو مهنم ىجريال مهئاسن روعشب اوعفشتسي

 دقو ليدانملا ىف روعشلا كلت اننتأ موي انسلجم ىف كلذ عقو ءوس

 ريغص باش ناملغلا نيب ناكو « مكماما بلط ىف رظنلل سلجملا دقع
 اهنم ةلصخ هيطعأ نأ ىلا مدقت نأ روعشلا كلت ىأر نيح كلمب مل
 ىرأل هيلا اهتعفدف نيدلا حالص نم ابرقم ناكو « ةيبهذ ءارمح
 رعشلا اذه ةبحاص نا » : لاق اهيف سرفت املف . هنم ودبي ام
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 هديعم ىناف هتخأ وأ ةفيلخلا تنب اما ىهو « نهتمت ال ليمجلا

 ناك اذا ىردآ الو اهليدنم ىف اهذخأف ةلصخلاب هل تنذأف « اهيلا

 دقو  ءافو مكنم عقوتأ نأ وجرت فيكف .. دارأ ام ىلا قفو دق

 لالقتسالا دارأ هنا به . ىبئان نيبو ىنيب عاقيالا ديرت نآلا ىنتئج
 الو « .. مكل عجرت الو ةدحاو ةعيبلا ناف وه اهذخأيلف « رصمب

 راقتحاب نسحلا ىبأ نع ههجو لوتحو هيلع بعتلا رهظ انه ىلا غلب
 بعتلا نم ثهلب وهو مونلا ىلا داعو هرهظ هل رادأو

 كنأك سحأو « لشفلا نم هقورع ىف مدلا دمجف نسحلا وبأ امأ

 رعشلا ةلصخ ربخ عقو دقو دعتري ذخأو . ادراب ءام هيلع تببص

 هيلا راشأف . كلملا ةديس رعش نم اهنا هملعل ةقعاصلا عوقو هيلع

 .بضغلا ببسي ةسكن هتباصأ ناطلسلا نأل الاح جرخي نأ بيبطلا

 اعرسم جرخف هيلع ضبقلاب ناطلسلا رمأي نأ نسحلا وبأ فاخف
 نوكي اذام ىرب امثير دحأ هيف هفرعي ال ناكم ىف ىفتخاو

 ناطلسلا نوعني ةنيدملا ىف نودانملا فاط ىلانلا حابصلا ىو

 نع سانلا لقانتو ( ه54 ةنس لاوش ١١ ىف ىفوت ) نيدلا رون

 سانلا ضعب نم بضغ هنا هتحص تنسحت نأ دعب هتافو ببس

 دمعو « نسحلا ىبأ دب ىف طقسأف .. هتايحب تبهذ ةبون هتباصأف

 هينيع ىف ايندلا تملظأو سأيلا هالوت دقو رارفلا ىلا

 مداخلاو « بضغلا ةدش نم دبزيو ىغري وهو قشمد نم جرخ
 ىلا لصو ةطوغلاب رسم اذا ىتح .. هيلا رظنلا ىلع رسجيال هباكر ىف
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 لجرفسلاو حافتلا راجشأ اهب طيحيو اهللظي ةيراج ءام نع
 تحتفتو )00 عيبرلا لخد دقو « ةهكافلا عاونأ رئاسو شمشم او

 نكلو « ةكحاض ةمساب ةعيبطلا تناكو .. رايطألا تنغنو راهزألا

 مامأ امسجم ناك ىذلا لشفلا ىوس ائيش ىري نكي مل نسحلا ابأ
 ءاملا تأر اهنأل كانه فوقولا ىلا ةلغبلا هتهبن امناو .. هينيع

 هبتئاف . برشتل ءاملا ةانق ىلا تلامف « شطعلا اهجاهف « ايراج
 ءالخلا ىف وهو ىحضلا ىف سمشلا تراص دقو نسحلا وبأ

 نم ةلفغ ىلع راجشألا نيب لغلغتو . اهرمأب متمي مداخلا ىلا ةلغبلا
 لشم ىف كانه سانلا لوزن نوعقوتيال مهنأل ناتسبلا مدخ
 : ةعاسلا كلت

 تلدت ةشمشم عذج ىلا سلج هسفنب الخ املف نسحلا وبأ امأ
 «قرشملارئاس ماشلا لهأ هب رخافي شمشملانم اعون لمحت اهناصغأ

 سانلاو « عيبرلا نابا ف جضني « ىومحلا شمشملاب نآلا فرعيو

 همعطو هرظنمب عتمتلل ةطوغلا نودصق

 قارشا نكل « كلذ نم ءىث هلابب رطخي ملف نسحلا وبأ امأ

 .. اضابقتا دادزاف هيف وه ام هل حضوأو هيضام هركذأ ةعيبطلا

 اهرياطتو ريفاصعلا ةقزقز نع ةلفغ ىف وهو ركفي ةهرب ثكم
 ءايحألا رئاس لثم اهنأل « لشفلا فاخي نم اهيف سيلو اهتابعادمو

 ميوقتلا 7 م 4!11وينويو ويامىف ه ه14) ةنسلا كلت نم لاوش رهش عقي ١(
 ( ماعلا

 فكل
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 امأ . ةروسيم ىهو ءاقبلا تايرورض ريغ ةعيبطلا نم بلطت ال
 وهو « ءانعلاو دهجلاب الا هقيقحت نكمي ال ام هبلاطم نمف ناسنالا

 نافعا عاوبا نم ريتا 4, نشنلا ليسسدت بكر مق
 .. بشعلا نييهيناحب تباسنا ةرشح هتهّبن « ةدم توكسلا دعبو

 هل تحضتاف « اهئاهبو ةعيبطلا لامج نم هب طبحب ام ىلا تفتلاف

 رورم هرطاخ ىف هتايح خيرات ركمو . اهيف قراغ وه ىتلا ةملظلا

57 

 امنا ءاقسشلا اذه ببس نا هل نيبتو .. اضابقنا الا ددزي ملف « مهسلا

 ةصرف منتغاو .. اهيلع هتمقن تدتشاف « هل كلملا ةديس ضفر وه

 : الئاق هسفن ىجاني ذخأو همداخ بايغ

 ناك امأ  ىتلع مالغلا كلذ نيلضفت .. ةنيعل اي كل ليو »

 . انل كلملا اذه ىقبيو كجوز نسحلا وبأ نوكي نأ كل لضفألا

 نأ ديرأ ىنأل لعفأ ملو « نيدلا حالص لتقأ نأ ىعسو ىف ناك

 ىف نيكشت كنا تملع . ىاوس هلغتسي نأ ال ىسفنب ىبعت رمثتسأ
 ىننا « تبصأ .. هللا ديبع ىنب نم ىنا نيدقتعت الو ىبسن ةحص

 دقو لامعألاب لاجرلا امنا .. مهو بسنلا فرش نكلو « مهنم تسل

 ةليسو هنأ تننظو .. هنومرتحب سانلا نأل بسنلا كلذ تلحتتا

 ضرغلا ىلا لوصولا تكشوأ املف « كلملا ىلاو كيلا برقتلل

 « مداخلا كلذب كقلعتو كتسرطغب ىعاسم تاقرع

 تثدحأف سبايلا شيشحلا ىلع تعقو ةشمشم طوقسل لفجأ مث

 :لاقف .. هابص ركذتف « ىرخأ ةيحان ىلا هراكفأ تلوتحتف « افيفح
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 هنن

 هذه ىلع كب نيعتسأل تقولا نآ دق نيدلا دشار اب تنأو »

 نيعلا ىأر اهيرأ مث باذعلا اهقيذأل لب اهجوزتأل ال .. ةرجافلا

 رمأ ىلع مزح هنأكو « مدنلا اهعفنيال نيح مدنتف اهفرصت ءوس

 « هتليخم نع ءاديوسلا تعشقتناو هلاب حاتراف هيف حاجنلا مسوت

 قفصف ادحأ دجي ملف هلوح ام ىلا تفتلاف عوجلاب سحأ دقو

 هل ءىبهب نأب ىناتسبلا رمأب نأ هيلا رعوأف ىتأف « هادانو مداخلل

 « هيلع مزع ام ريبدت ىلا نسحلا وبأ داعو « الكاف .. ةهكافو اماعط

 توكسلا انب لاط دقف نيدلا دامع نع ثحبنلو هريبدت ىف هكرتنلف

 .. ةنع

 « اباذع هرفس ىف ىقال نيدلا دامع نا ثندحلا قايس نم تملع
 « سوساج هنا مهداقتعال سدقملا تيب برقب جنرفالا هلع ضبق ذا

 ملو . مدقت امك اذه سجرج ىلا اهئانثأ ىف فرعت ةدم هونحسو

 نييئادفلا رايك نم وه امناو « لاق امك ايحيسم سجرح نكي

 لتقل نيدلا دشار هثعب ميحرلا دبع ىقيقحلا همساو « نييليعامسالا

 سجرج مساي ركشتف « سدقملا تيب بحاص ىجنرفالا ىرومأ
 ءانثأ ىف نكمتيل هنونجسيو هيلع نوضبقي مهلعج ىتح لاتحاو
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 رصقلا ايافنخ ىلع علطبو طالبلا لهأ راغص ىلا فرعتلا نم هنجس

 نييئادفلا كئلوأ ةداعو . هضرغ ىلا لوصولا هيلع لهس ثيحب

 دحأ لتقب فلك اذا مهدحأ نا « نيدلا دشار مهالوم رمأ ذيفنت ىف

 هسمت لعجي نأ بلاغلاو . همدخ رغصأ نم هسفن لعج كولملا

 لوزنلاو بوكرلا دنع هيلا بارتقالا هل رسيتيل هداوجل اسئاس
 هرجنخي اهيف هنعطي هنم ةلفغ متتغيف

 نجسلا ىف اذه ( سجرج وأ ) ميحرلا دبع ةماقا ءانثأ ىفف
 هفشاكف امهنيب تاقالعلا تنكمتو هبحأو نيدلا دامع ىلا فرعت
 نجسلاب لاتحا هناو ملسم هنا فيكو « هتقيقحب ميحرلا دبع

 هالوم ةراشاب سدقملا تيب بحاص لتقيو هضرغ ىلا لصوتيل
 ةدشو اهدصاقم ةلابنو ةفئاطلا هذه ىف هبغري ذخأو « نيدلا دشار

 نحسلا كلذ ىلا هرج ىذلا ببسلا نيدلا دامع دمحف « اهريثأت

 يظأف . هتمهم هيلع لهسو فراعتلا اذه ىلا ةليسو ناك هنأل
 دعب ةيليعامسالا كلس ىف مظنتن نأب هدعوو « ىأرلا كلذل هحايترا

 ةليسو ماظنتالا كلذ لعجي نأ رمضي وهو « نجسلا نم هجورخ
 هدهج لذبو . نيدلا دشار لتقل اهلجأ نم ءاج ىتلا هتمهم ذيفنتل

 دبع هلعجف همسا رييغت ىف هعاطأو « ميحرلا دبع ةقث باستكا ىف

 رابجلا

 نونوجسملا لميف « لمعلا نم ةيلاخ اهنأل ةليوط نجسلا مايأو
 ناكف .. باعلألا وأ ثيداحألا ىف تقولا ءاضقل نورطضيو « غارفلا
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 نيدلا دشار نع ثدحتلا ىف تقولا مظعم ىضقي ميحرلا دبع

 لبقتسملا نع أبنتيو بيغلا ملعي هنا فيكو « هتردقمو هتاماركو

 ف عمطل ال كلذ لعفي هناو .. تازجعملاب ىتأيو راجحألا ثدحيو

 ةمهملاب هلوق ةحص ىلع دهشتساو . مالسالا رصني وه امناو ايندلا

 دشار ركذ املك ناكو . سدقملا تيب بحاص لتقل اهب ىتأ ىتلا

 قطنت ةنسلأ هلك حبصأو « هفطاوع تجاهو هيف ةيمحلا تراث نيدلا

 حبصأف « نيدلا دامع ىلع ريثأت راركتلا عم هلاوقأل ناكف .. هلئاضفب
 ىلع اهب ةناعتسالا نكمي ةميظع ةوق نيدلا دشار دوجو ىربي

 نم هعمس ام نا ىلع .. هتقادص باستكا نم نكمت اذا جنرفالا

 هيلا ببح هئامسو هتنج نعو هتاماركو لجرلا كلذ تازجعم

 كلذ ةقيقح ىلع عالطالا

 ى ميحرلا دبع مايأ تهنت تهتتا مث .٠ . امهنيب ةيحصلا هذه تنكمت

 هنأل مهل اعفت هدوجوب نوريو هنوبحي طالبلا لهأو جرخو نجسلا

 ىف هدهج لذبي وهو « هوبرقف .. اهتاداعو دالبلا ةغل فرعي ىحيسم

 بزحلا نيب تاضوافملا ترج املف .. هضرغل الصوت مهتاضرم

 « دفولا لاسراب تهتناو « جنرفالا نيبو ةرهاقلا ىف ىديبعلا
 هيلا ركسأف « نيدلا دامع عادول بهذف .. اليلد نوكيل هوراتخا

 كلس هلاخدا ىف ةبغر هقيدص ةمدخ ىف هدهج لذبف « هركذ مدقت ام

 هلاثم ردني ام ءاكذلاو ةعاجشلا نم هيف سنآ هنأل ةيليعامسالا

 ناعجشلا ىلا ةجاح ىف مهو

00091 



510 

 نجسلا نم نيدلا دامع جارخا ىف طسوت ةمهملا كلت نم داع اماف

 ىلع ضبق هنا فيكو « نيدلا حالص ىلا هبانك ةجيتن هغلبأو
 عفد مث . اجن هنأب هربخأف نسحلا ابأ الا ابلص مهلتقو نيرمآنملا

 « هتدوم قدصو « هتيمح ىلع هيف ىنثي نيدلا حالص نم اباثك هيلا
 هب نيعتسي الام هيلا ثعبو

 ةتوقاي باتك هيلا عفدو كلملا ةديس نع هفرع ام ىلع هعلطأ مث

 ميحرلا دبع هقيدص ىلا اهنم امسق ىطعأو اهلوانتف « رهاوجلاو
 ىلا هبحاص ببحب ءاخسلاك ءىش نم سيلو .. هب اقلعت دادزاف

 ةماعلا ةنسلا ىلع ىرج ىتح « بويعلا نم هيف نكي امهم سانلا

 ميركلا ناك اذا فيكف « هاطغ مركلاو الا بيع نم ام » : مهلوق

 مركلا هيطغي ام ءاينغألا ملع ولو .. هيف بيع ال وأ بويعلا ليلق

 بويعب مركلا بهذي امكو « هنع اودعبو لخبلا اوهركل مهبويع نم
 مهيف تسيل ابويع مهب قصلي لخبلاف .. ءاينغألا

 : اهلوق هيف أرقف ةتوقاي باتك ىلا دامع عرسأو
 ىف كنا انركسو كقيدص انءاج . نيدلا دامع اي كيلع مالس »

 نأ ىلع .. نجسلا ىف كباصأ ام انءاس نكلو « ةديج هتحص
 ةءورملا نم هيف رهظي امو « كل قيدصلا اذه بح نم هانفرع ام

 تحت فويضلا راد ىف نآلا ميقن اننا .. كيلع اتنأمط ةماهشلاو

 . ماركالا ةياغ انمركأ دقو مهش هنا .. نيدلا حالص ناطلسلا ةياعر
 وهو « هل اتخأ كلملا ةديس ىتالوم لعج هنأب كربخأ نأ ىنرسو
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 رثكأف « همامأ ةرم كركذ ءاجو . هجو لك نم تخألا ةلماعم اهلماعب

 ءاس امنا .. ديعسلا لبقتسملا نم كل هوجري امو كيلع ءانثلا نم

 برقب انرشب سجرح كقبدص نا ىلع « نحسلا ىف كنا ىنديس

 ءىجملا ىف ءىطبتس كنأ انيلع مظع نكلو « ىفاعم املاس هنم كجورخ

 « مالسلا كيلعو كرابخأ عطقت الو لجع . انيلا

 دقو . لبق نم هب رعشي مل ديدج ءىشب سحأ باتكلا أرق املف
 هملعل كلملا ةديس ةهج نم راكفألا برطضم ةعاسلا كلت ىلا ناك

 هترهظأ ام ىرخأ ةهج نم ىأرو .. هسفنل اهبطخ نيدلا حالص نا

 هل ةقشاع اهنا احيرص هل لوقت نأ تكشوأ ىتح هيلا ليملا نم

 رافسألاب كلذ نع لغش امناو « ةريح ىف عقوف .. هبح ىف ىنافتت

 باتك ىلع علطا املف . رادقألا هب ىتأت ام ىريل راطخألا ةاقالمو
 ىأرو كلملا ةديسب جاوزلا ديريال نيدلا حالص نا ملعو ةتوقاي

 هدحو هل اهنأب سحأ « هراصتخا عم باتكلا كلذ ىف هيلع اهفطع
 كلت جعاول نأك « ةدحاو ةعفد هبلق ىف بحلا نارين تمرطضاو

 تحبصأف . ةدحاو ةعفد ترهظو مويلا كلذ ىف تعمتجا اهلك ةدملا

 ركذتي, لازيال وهو « هجوت امفيك هينيع بصن كلملا ةديس ةروص
 ىف هلوزن لجعتتو هعدوت ةفقاو ىهو ةليللا كلت ىف اهرظنم

 فطاوعلا كلت نم ءىشب رعشي ذئموي نكي ملو . بدارسلا
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 رفسلا

 رون نم اهبلط ىلع رساجت فيكو ءارمحلا رعشلا ةلصخ ركذتو
 .اهذخأب نأب نيدلا رون هل نذأ فيكو « هل نأشال مالغ وهو نيدلا

 اهذقنأف رطخلا دشأ ىف ىهو اهتبحاصب عامتجالل قفو فيك مث
 نأ ققحتف « ةظحل ىف هنهذب هلك كلذ ركم .. ةلصخلاب اهيلا عفدو

 جوأ غلب هتمهم مامتا ىلا قفو اذاف .. ةمعنلا هذه هل تدعأ رادقألا

 نودب ةداعس الو  نيحلا كلذ نم ةداعسلاب رعشي أدبف . ةداعسلا

 لام لا ىف مهضعب اهلعجف ةداعسلا فيرعت ىف سانلا فلتخا .. بحلا

 بهاذم اهيف اوبهذو « ةحصلا ىف نورخآو ةرهشلا ىف نورخآو

 نيبيبح نيب ةبحملا لدابت ىف ةداعسلا نأ نوملعي نيبحملا نكل . ىتش

 ةداعس ىف لاح لك ىف امهو « ناقرتفيو نايقتلب « نافاخيو ناوجري

 ىنغلا امهقفار نا كلذ ىف قرف ال .. لمألاب وأ لوقلاب اما عامتجالا

 لاح لك ىف ناديعس امهنا .. ةعضلا وأ ةرهشلا وأ رقفلا وأ

 . لبق هب رعشي مل امب باتكلا ةوالت دعب نيدلا دامع رعش
 دبع ناكو . ةرهاقلا ىلا عوجرلا ةعرس ىف ةيغرلا ديدش حبصأو

 نوكي نأ ةفاخم هقيدص تاكرح بقري افقاو كلذ لالخ ىف ميحرلا

 هلخدب نأ بحب وهو « هتطخ ريبغت ىلع هثعبب ام باتكلا كلذ ىف

 هقيدص ىأرف هسفنل نيدلا دامع هبتتاو . ةيليعامسالا فنك ىف
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 ةيك

 فك

 هذه ىلع قيدصلا اهيأ كركشأ ىنا » : هل لاقف هبناجب اسلاج

 « .. اريخ هللا كازج ةنيمثلا ةمدخلا

 لهو .. هيف ىل لضف ال هتيدأ بجاو اذه » : ميحرلا دبع لاق

 « : رخأتت ةمدخلا هذه لثم ىنمدخت نأ كل حبتأ اذا

 « ىحورب كيدفأ » : لاقو نيدلا دامع سأر ىف ةوخنلا تراثف

 هنأل لوقلا كلذ ضرتعي هلخاد ىف ءىثب سحأ ىتح كلذ لقي ملو
 عجريل ءاقبلا دوي هناو « هل تسيل هحور نأ ةعاسلا كلت نم رعش

 ءاقللاب عتمتيو هتبيبح ىلا
 نم ىرتس » : لاقو هنم ريبعتلا كلذ هبجعأف ميحرلا دبع امأ

 انالومو انماما نيدلا دشار خيشلا نا .. ءادفلاب ىنم ىلوأ وه
 . انم ادحاو ترص ىتم ةذللا هذه قوذتسو . انحاورأب انلك هيدفن

 اذه كركيغ مأ + رمألا اذه ىف انعم لوخدلا ىلع مزاع تنأ له

 كحضو « + باتكلا

 ؟ كلذ ىلا ليبسلا وه امو ءىش ىنريغي مل » : نيدلا دامع لاق
 ىندعاست نأ وجرأ .. 9 ةقيرطلا ىه امو ؟ نبأ ىلاو : بهذأ فيك

 « ىندشرتو

 باتك كيطعأس .. كتدارا عوط ىنا » : لاقو ميحرلا دبع حرف
 ميقي وهو « ربكألا خيشلا انالوم بئان سوبد خيشلا ىلا ةيصوت

 قحلأ مث « بلح لامعأ نم قامسلا لبج نم فايصم ةعلق ىف هعم

 « 7 قرطلا فرعت له . مويلا رفسلا كنكمي .. ىسفنب كي
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 « دالبلا هذه ىف تيّبر ىنأل اديج اهفرعأ » : نيدلا دامع لاق

 بان سوبد خيشلا ىلا ةيصوت بتكو اقرو ميحرلا دبع ذخأف
 ادصاق هداوج بكرو « هعدوو نيدلا دامع اهلوانتف .. لبجلا خيش

 ندم ىلع لمتشي بلح لامعأ نم ميظع لبج وهو . قامسلا لبج
 « عرازمو نيتاسب هيفو « ةيليعامسالل اهلك عالقو ىرقو ةريثك
 ةريثكلاب تسيل نويع نم ناك ام الا ةليلق اهيف ةيراجلا هايملا نكل
 هكاوفلا راجشأ عيمج اهيف تبنت كلذ عمو .. ةصاخ عضاوم ىف

 مسمسلاو نطقلا ىتح « اهريغو
 نيشاشحلل هيف ىتلا عالقلاب قامسلا لبج رهتشا دقو

 « ىباوخلاو « فهكو « فايصم اهرهشأ ةديدع ىهو « ةيليعامسالا

 اهيفو فايصم انه انمهي . اهريغو « ةفاصرلاو « بقرمو « ةقيلعو
 نم ةعاس ١١ دعب ىلع ىهو « نيدلا دشار ةيليعامسالا ميعز ميقي

 ايرغ ةامح
 جاه 8 دع

 فايصم ةعلق

 هذه خيش ةماقاب ةيليعامسالا نمز ىف فايصم ةعلق ترهتشا

 ؛ خماش لبج وهو فايصم لبج ىلع ةعقاو ىهو « اهيف ةفئاطلا

 لامشلا نم ىهتني « ةعساو تاعقنتسم برغلاو قرشلا نم هب طيحب,
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 قفل

 بابسأن مو « ةيليعامسالا خيش رقم ىه ةعينم ةعلق اهقوف ةيلاع ةمقب
 .. اهقلست رسعي ةيدومع هبئاوج رخص ىلع ةمئاق اهنا اهتعانم
 نمو « ةيحان لك نم تاعقنتسملا نم اهب طيحي ام ىلع فرشتو

 . ريعشلاو ةطنحلا نوعرزي نيحالفلا ضعب هيف ميقي داو كلذ ةلمج
 (1) ةماعلا نم ةفئاط اهنكسي فايصم ةدلب لبجلا نم ةفاسم ىلعو

 دققع هفقس باب الا هل سيل كيحس روسب ةطاخحم اهناف ةعلقلا امأ

 نم ىدؤي دوقعم هلك زيلهد ىف راس هنم لجرلا لخد اذا « نيتم

 ةينبم اهلكو فرغلا نم اهقوفو اهءارو امو ةعلقلا ةمق ىلا لخادلا
 « ةيماحلا اهيف ميقت ةقصالتم جاربأ روسلاىلعو . دلصلارجحلا نم

 بابلا ىلا مهلوصو لبق ةراجحلا وأ ماهسلاب اهيلع نيمجاهلا ىمرت
 تائملا لتق دعب الا موجهلاب اهذخأ ليحتسي ثيحب ةديعب ةفاسمب

 فولألاو

 نيبو هنيب لصيو « هداوج ىلع سدقملا تيب نيدلا دامع حرب

 هابص عترم قشمدب رمي نأ بحأ هنكل « قرط ةدع قامسلا لبج
 دعب اهلصوف .. اهنيتاسب ةدهاشمو اهتيؤر ىلا هسفن تقاتشا دقو

 « نيمويب نسحلا ىبأ لوصو لبق اهيلا هلوصو ناكو مايأ ةعضب
 ةنيدملا فاط هنكل .. هلاح ةقيقح ىلع ادحأ علطي مل اركنتم لظو

 ناطلسلا عوجر قفتاو . مهفرعي نمم نيريثك دهاشو ةعلقلا رازو
 ءارمألا هلوحو هداوج ىلع ادمئاع هآرف « ناديملا نم نيدلا رون

 (1) 8يعءاطعسلا ؟ءصوام ذه ةزلعتم هسه اطعم وازع امصه آمهلوص 1822. 0

00091 



 فض

 رعشي الثل ركنتلا ىف هدهج لذب هنكل « هتيؤرب حرفف ناوعألاو
 روتفلا نم نيدلا حالصو نيدلا رون نيب ام ملعي وهو دحأ هب
 وه نيدلا حالص هالوم نوكي نأ ىلا ليمي هنكل « هلاوز دويو

 حبارلا

 عتمتو اهتهكافو اهماعط نم لكأ .. قشمد ىف راهنلا مظعم ىضق

 ناكملا سمت ىف رم هلعلو « اهتطوغب هجورخ دنع ركمو اهرلئانمب
 ةيرق ىف ةليللا كلت تابو . نيموي دعب نسحلا وبأ هزاتجا ىذلا
 « قامسلا لبج ادصاق ىلاتلا مويلا ىف بهو .. قشمد ىحاوضب

 ىلاتلا مويلا مظعم ىضقو .. تاناخلا دحأ ىف ةيناثلا ةليللا تابو

 كلذ ليصأ ىف فايصم ىلا لوصولا هناكما ىف ناكو . قيرطلا ىف

 ىلاتلا حابصلا ىف اهيلا لوصولا لّتضف هنكل « مويلا

 لطأ نيتعاس دعبو « حابصلا ى بكرو ىرقلا ىدحا ىف تابف
 هآرام هلاهف « باحسلا حطانت ةعلقلا هتمق ىلعو « فايصم لبج ىلع
 لّجرتو . وجلا باقع نم عنمأ اهنأ هداقتعا ىف خيسرو اهتعانم نم
 هنظ دقو اهيدؤي ةمدخ هيلع ضرعب نيحالفلا نم خيش هءاجف كانه
 اريثكو . ةوسقلاو ةدشلا مهيف نودهعي مهو « ةيليعامسالا رابك نم

 ةيماشلا دونجلا نم مهتمجاهمل ءاج نم نيبو مهنيب لاتقلا اودهش ام

 خيشلا تامارك نم هنولقانتي امع الضف ةيرصملا وأ ةيلبجلا وأ
 حابصلا نب نسحلا مساب لبجلا خيش هنومسي مهو نيدلا دشار
 نم مهيلع ىلوتسا ام طرفل اوكشوأ ىتح .. ةئفلا هذه سسؤم
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 هيلا هوبسن الا فيخم بيرغ ثداح ثدحب ال نأ هتماركب داقتعالا

 حبصأو .. قربلاو « دعرلاو « رطملاك ةيعيبطلا رهاوظلا نم ناك ولو

 هبديرمل انمأو ةئادعأل اعزق

 « سوبد خيشلا لباقي نأ هلوصو دنع نيدلا دامع مه ناكو
 املف « ميحرلا دبع نم هلمحي ىذلا ةيصوتلا باتك هيلا عفديو
 نيأ نيدلا دشار نع نيدلا دامع هلأس خيشلا حالفلا كلذ هءاج

 ..* وه

 بيرغ كنا رهظي » : لاقو نيدلا دامع ىف سرفتو لجرلا لفجأف
 « 7 ىديساي رايدلا هذه نع

 « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 نم ديرت اذامو .. انه ىلا كب ءاج ىذلا امو » : لجرلا لاق

 « 7 لبجلا خيش

 « سوبد خيشلا هبئان ىلا اياتك لمحأ ىنا » : نيدلا دامع لاق

 دشار خيشلا بلطن كتننظ .. بيط .. سوبد » : لجرلا لاق

 « هناوعأو هباحصأ ىتح .. هتيؤر ىف دحأ عمطيال هناف ء هسفن نيدلا

 « ةصاخ فورظ ىف الا هتيرب دحأل نذوب الو « هنوريال مهنا

 نم كلعل ..7 هامعاب تنأ نم ؛« تنأو » : نيدلا دامع لاقف

 « .. هلاجر

 ىف عمطيال ىلثم نا .. كلذ اذبح » : الئاق همالك خيشلا .عطقف

 نم هسرغن امب هتمدخب موقت نأ ءراوج نم انيفكيو « فرشلا اذه

 نفر

 نيدلا حالص - 6
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 دبق ىلع انئاقب لباقم ىف هلاجرلوءهل ةيشاملا نم هاعرن وأ ةطنحلا
 « ةايحلا

 .. سوبد خيشلا لباقأ نأ بحأ نآلاو » : نيدلا دامع لاق

 « 7 روسيم كنذ لهف
 هلصوأل تئش اذا باتكلا ىنطعا . ىردأ ال » : لجرلا لاق
 « باوجلاب كينآ مث .. هيلا هلصويف « هلاجر دحأ ىلا

 دامع ثكمو « لبجلا وحن ضكرو هلوانتف باتكلا هيلا عفدف

 هرصب رادأو هديب هسرف مامز كسمأ دقو هتدوع راظنتا ىف نيدلا

 ىف مئاقلا خماشلا لبجلا كلذو .. تاعقنتسملا نم هب طيحب اميف
 . جاربألاو روسلا اهب طاحأ دقو « فايصم ةعلق هقوفو .. اهطسو

 اهيلا نودعصي اهلهأ نأك .. اهيلا ىدوي اقيرط نيبتي نأ عطتسي ملو
 رطخلا هل لثمتو كلذ هلاهف « ديطانلا ىف وأ روسنلا ةحنجأ ىلع
 ىف ةبغر دادزا هنكل .. ارش نيدلا دشارب ىوني نمب قدحملا

 نيبو هنيبام برقي وأ هب كتفي نأ اماف « لجرلا كلذ ةقيقح عالطتسا

 نيدلا حالص

232,5 

 مهمه

 سوبد خيشلا

 ىف باش هعمو اعجار حالفلا خيشلا ىأر مث « ةعاس كلذ ىف ىفق
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 « نيمدقلا ىفاح ء سأرلا رساح ةريصقلا ليوارسلاب ةاعسلا سبالم

 هايح نيدلا دامع ىلا لصو املف . تيرافعلا نم هنأك ردصلا ىراع
 ©« سوبد خيشلا لباقأ نأ بحأ » : لاقف هضرغ نع هلأس مث

 وه امو كيباتك وه اذه » : لاقو ةيصوتلا باتك اهيفو هدب دمف

 « 7 كمسا

 » رابجلا دبع » : نيدلا دامع لاق

 ©« ؟ سوبد خيشلا لياقت نأ ديرتو » : باشلا لاق

 « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 « ىنعبتا » : باشلا لاق

 تفلتن وهو هيدب نيب ريسي باشلاو « هسرف دوقي ايشام هعبتف
 هتفلت نيدلا دامع برغتساف .. سرفتملاك هيف هرظن ليجي « هيلا
 اعاجش ناك هنكلو .. هبلق ىف بعرلا عقول انابج ناك ولو « هسرفتو

 فوخلا فرعي ال

 .نأ باشلا هيلا راشأف  لبجلا ةدعاق 5 ىلا الصو ليلق دعبو

 : هل لاقف ةظحل نيدلا دامع ددرتف « هعبتبو كانه داوجلا كرت

 « تيتأ ثيح نم عجراف الاو .. انه داوجلا كرت نم دبال »

 ىف روقنم اهضعب ةجرعتم قرط ىف هرثأ ىف ىشمو هعاطأف
 زفقي لجرلاو .. اهقلست بعصي رجحلا نم ملالس اهضعبو روخصلا

 رهظي الثل هيراجب ١ نيدلا دامعو « بعتلاب ىلا ال رمثلاك هيدب نيب

 سفنلا ىب ,أ وهو فعضلا هيلع

00091 



 فش

 باب ىلا الصو ةجرعتملا قرطلا كلت ىف ةعاس دوعصلا دعبو

 نأ نيدلا دامع ىلا راشأو باشلا فقوف .. نيتم كيمس وهو ةعلقلا

 هحتفل ناكو حتفف اصاخ اقد هقدو بابلا ىلا وه مدقتو : رظتني

 انقاو نيدلا دامع لظو « هءارو بابلا قلغأو لخدف .. ديدش ريرص
 كيمسلا روسلا ريغ هنم ىري ال وهو عينملا ءانبلا كلذ ىلا رظني

 اسانأ ةقيضلا اهذفاون وأ جاربألا قوقش نم حملو .. جاربألا هيلعو

 ةيماحلا مهنأك نوئيجيو نوبهذي
 نيدلا دامع ىلا راشأو « هتحهل فطل دقو لوسرلا داعليلق دعبو

 ىف ىثمو « ظيلغلا دقعلا تحت بابلا كلذ نم لخدف ؛ لخدب نأ

 . نشخلا رخصلا نم هضرأو دوقعم هفقس « جرعتم ليوط زيلهد

 مانصأ مهنأك فويسلاو بارحلاب سارحلا هيبناج ىلا فقو دقو

 ىلع ممصو دلجتو ددشت هنكل « رظنملا كلذ هلاهف . نوكرحتيال

 ةياهنلا ىلا ربصلا

 ىلا ىدوؤي ذفنم ىلا هنم ىهتناو ةفاسم زيلهدلا كلذ ىف راس

 لعفف هعبتي نأ لوسرلا هيلا راشأف « ةقلغم باوبأ اهلوح ةحاس

 مدقت بابلا حتتف امنيحو .. هقرطف اهنم باب ىلا لصو ىتح
 راشأو عجارتو ةيصوتلا باتك هيلا عفدو نيدلا دامع ىلا لوسرلا

 بارحلاب سارح اهبابب ةرجح ىف هسفن ىأرف مدقتف . لخدي نأ هيلا
 تفلتو فقو مث .. لخدف « لخدي نأ بارحلا سوءرب هيلا اوراشأ

 عاونأب اهناردج تيطغو داجسلاب تشرف دق ةعساو ةفرغ ىه اذاف
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 اذفي

 لالغألاو دويقلاك باذعلا تالآ نم بورض اهبناوج ىفو . ةحلسألا

 « رخصلا كلذ ىف توحنملا رجحلا نم دعاقم اهناردج لوحو

 ةرجحلا كلت ىف نكي ملو .. دسألاو بدلا دولج نم ةيطغأ اهقوف

 ىلع ةرجحلا ردص ىف اسلاج هآر « سوبد خيشلا ريغ دحأ كاذنيح

 هسأر ىلعو « هلك هوسكت ةبج هيلعو « دعاقملا دحأ نم باج

 خيشلا ةرضح ىف ىلعل » : لاقو ةيحتلا ىقلأف ةريبك ءارضخ ةمامع

 «7 سوبد

 مدقتي نأ هيلا اموأو « .. معن » : نأ هسأرب خيشلا راشأف

 هتءارق نم غرف املو . هأرقو هضفو هلوانتف « لعفف باتكلا هيطعيو

 دبع اندلو نا » : لوقي وهو سلجي نأ نيدلا دامع ىلا أموأ

 « سلجا رابجلا دبع اب لضفت .. اريخ كب انيصوي ميحرلا
 هل لاقف « نوكيام رظنني وهو « دمقملا فرط ىلع سلجف

 انخيش نم ىبرقلا ةمعن بلطت كنا ميحرلا دبع انل لوقي » : سوبد
 « نيدلا دشار انماماو

 « 7 ىل روسيم اذه لهف « ىديساي معن » : نيدلا دامع لاق
 « طورشب .. روسيم هنا » : لاق مث « ركفي قرطأف

 « 7 ىديس اب ىه امو » : نيدلا دامع لاق

 ءىث لك لبق كنا رابجلا دبع اي ملعا » : سوبد خيشلا لاق

 « 9 كلذ لعفت لهف .. كتيلكب
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 « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 عيطتسأ ال ىناف كسفن عدخت نأ رذحا 2 سوبد خيشلا لاق

 هيلع ىفخت ال ربكألا خيشلا ىلوملا نكلو « كبلق ايافخ فرعأ نأ
 تانونكم فرع كينيع ىف رظن اذا « بولقلا صحاف هنا .. ةيفاخ
 انه نم عجراف « كمالستساو كتين نم كش ىف تنك اذاف . كبلق
 ىف هتأرق ام ىلع ءانب كل حصنأ ىنا .. رطخلل كسفن ضرعت الو

 اذا امآو .. كتقادصو كتعاجش ىلع ءانثلا نم ةيصوتلا باتك

 لوصحلاو كلسلا اذه ىف ماظنتالا تمهلأو ةمعنلا تيتوأ دق تنك

 اموي ككرات انأو .. ةرخآلاو ايندلا كسفنل تنمض دقف دهعلا ىلع

 « كيأر هيلع رقتسي امب ىنربختو كريمض هيف ريشتست الماك
 ددرتلا هيلع بلغو « ادبدش اعقو هسفن نم خيشلا مالك عقوف

 عالطتسا نم لبجلا خيش نع هعمس ام قدص هداقتعا ىف ماقو

 ىنا » : لاقو همزع ىف تابثلا رهظأو دلجت هنكلو .. بولقلا ايافخ

 « كبيجأو « كرمأ بسح « رخآ اموب ربصأسو .. تلق ام ىلع

 علخا نذا » : هل لاقو « اناسحتسا هسأر سوبد خيشلا زهف

 وأ دوقنلا وأ تاودألا نم كدنع ام تاهو .. حالسلا نم كيلع ام

 اميف كش كرماخي الو « لاحلا هذه لثم ىف انتداع كلت .. اهريغ
 ©« كمساب ىدنع ىقبت ءايشألا هذه ناف لعفأ

 نأ هيلع قش دقو .. رهاوجلا هدنعو « بلطلا اذه هيلع مظعف

 .. بحب ملو انيح فقوتف « لزعأ ىقبيو هرحنخ قرافي
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 دمع ىلع لوصحلا بلاط نأ ىنباي ملعا » : سوبد هل لاقق

 . ددرت الب هب رموي ام لكل مالستسالا نم هل دبال خيشلا انالوم

 هنأل « ميحرلا دبع ةيصوتب المع همدع وأ لوخدلا ىف كتريخ دقو

 «كيلاكءايشأ انددر كمزع نع لودعلا تبأر اذاف .. اندنع ماقم وذ

 جرخأو هدي دمف « عافد ىلا قفوي مل هنأل ةعاطلا نم ادب ري ملف
 ' رهاوجلا نم هدنع ناك ام جرخأ مث . هيلا هعفدو هتقطنم نم هرجنخ
 نم فوخلاب سحأ دقو « سوبد ىلا كلذ لك عفدو دوقنلا وأ

 عضو دقو هل شبي خيشلا ىأر نيح اعون نأمطا هنكل .. ةعيدخلا

 هيلا اموأو . دعقملا لفسأب ةرفح .ىف هافخأو ليدنم ىف اهلك هءايشأ

 دحأ هداقو « جرخف .. اهيف حيرتسي ىرخأ ةفرغ ىلا جرخب نأ

 ققحتو « هعمس اميف ركفي ذخأو هسفنب اهيف الخ ةرجح ىلا سارحلا
 .. لمعي اذام فرعي ال حبصأو « هيف هسفن عقوأ ىذلا رطخلا نم

 ضرعي وأ « اهب نيدلا حالص دعو نأ دعب هتمهم نع لدعي له
 ميحرلا دبع هقيدص نم هعمس ام ركذتو . لوخدلاب رطخلل هسفت

 عقوف « هرادتقاو هتبيه نم عئاش وهامو نيدلا دشار تامارك نع

 دنعو نيدلا حالص دنع هردق نم طحي اهنع هعوجر نأل ةريح ىف
 ىلع هعواطت ال اهناف « هسفن دنع هردق طحنب لقألا ىلع وأ هتبيبح

 نيدلا حالص ةنايخل وأ لتقلل هضرعي هلوخدو .. نبجلا

 سيلو .. ةرجحلا كلت ىف ىثمي وهو « كلذ ىف ركفي ناكو

 ةذفان نم لطأف « ميدق طاسبو ريصح ىوس ثاثألا نم ءىث اهيف

 فذ
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 لوهسلاو تاعقنتسملا نم فايصم لبجب طيحبامىلعفرشأف ةريغص

 ىتح هراكفأ ىف قرغتساو . ةديعب ةفاسم ىلا ةيدوألاو ىباورلاو

 هتمفتلاف « هءارو تاوطخ عقو عمس هنأل لفجأ مث .. هفقوم ىسن

 راشأف . جرخو لكألا ىلا هاعدو ماعطلاب هاتأ مداخلاك الجر ىأرف

 طرفل ماعطلا بلطت ال هسفنو هريكفت ىلا داعو « اركاش نيدلا دامع

 كلذ ىف هرصب ليجي وهو ةتافتلا هنم تناحو . هقلقو همامتها

 هنظف ء روسلا ريغ هنم رهظي ال داوب طيحب لاع روس ىلا ءاضفلا

 رارطضالا دنع نويليعامسالا هيلا أاحلب انصح وأ ةعلق

 بهكاس

 ةزدعملا

 هردص قاض ىتح « فئاكتتو مظاعتت ىهو « هسجاوه ىلا داعو

 ,سحأف « اماعط :قذي مل ةعاسلا كلت ىلا وهو 6 ددرتلا ةرثك نم

 نم فلأتي ناكو « هب هوتأ ىذلا ماعطلا وحن لوتحتف « عوجلاب

 فيغرلا ىلا هدب دمف .. محللاو زبخلا نم ءىشو « ةهكافلا ضعب

 :هسشن ىف لاقف نظلا ءوس هل رطخو « هنع اهعجرأ ائيش نأكو

 ميحرلا دبع هقيدص ركذت مث « امومسم ماعطلا اذه نوكي دق »

 هقمر دس ام لكأو « نظلا نسح هيلع بلغف سوبدل هتيصوتو
 ميمستلا نع نوكياام دعبأ اهنال ةهكافلا ىلع ارصتقم
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 ,نم رظنو ضهنف .. ةحاسلا ىف ءاضوض عمس « لكأي ناك امنيبو
 .دونجلاو سارحلا مهيفو ةملقلا لهأ نم ةعامج ىأرف « بابلا

 نأ ىثخف .. مههوجو ىف رهاظ رشبلاو نوكحاضتيو نوسماهتي
 .. رطخ هيلع ناك امير وأ « كانه هدوجوب ةقالع كلذل نوكي
 .لاجر نأل « ةفلتخم تاغل نوملكتي مه اذاو هعمسيب خاصأف

 <« ىكرتلاو « ىبرعلا مهيفو « ىتش ممأ نم طالخأ ةيليعامسالا

 .. تاغللا هذه لك نوملكتي « ىسكرشلاو « ىدركلاو « ىسرافلاو

 1 مهتنسلا ىلع ةيبرعلا ةغللا بلغت امناو
 .رون ناطلسلا نوركذي مهعمس « ةركفلا لامعاو تنصتلا دعبو

 هنآل « هب ابعب ملو هعمس طلاغف .. هتوم نوركذي مهنأكو « نيدلا

 .ىلغ ناديملا نم ادمئاع هآرو ةمات ةحصب نيموي ذنم ناطلسلا قراف
 ,عامتجا ىف ةبغر كلذ نوعيشي ْمُهنا دقتعاو . دسألاك هداوج

 سوبدخيشلا نم لوسر هءاج « كلذ ىف ركفي وه امنيبو .. مهتملك

 .ف .اسلاج هآرف « سوبد سلجم ىلا هرثأ ىف عرسأف هيلا هوعدي

 .ىلعو ةهباشتم سبالمب ءارمألا نم ةعامج هيدي: نيبو ةفرغلا ردص
 مهنأ هداقتعا ىلع بلغف .. سوبد ةمامع هبشت « مئامعلا مهسوعر

 نوكحاض نورشبتسم مهلكو هلاجر نم

 ءتنأ له » : الئاق سوبد هبطاخ مهمامأ نيدلا دامع فقو املف

 « 7 سدقملا تيب نم مداق

 « .. معن » : نيدلا دامع لاق
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 « ؟ قشمد ىلع كقيرط لعجت ملأ » : سوبد لاق
 « .. ىلب » : نيدلا دامع لاق

 له .. نيدلا رون كباتألا اهناطلس ناك فيك » : سوبد لاق
 « 9 هتدهاش

 ناديملا نم ادئاع هداوج ىلع هتدهاش معن » : نيدلا دامع لاق

 « رهظلا وحن

 « + كلذ ناك ىتمو » : سوبد لاق

 ذنم » : لاق مث « تقولا بسحي وهو « نيدلا دامع قرطأف

 « مويلا ضعبو نيموي
 « هللا همحر .. حابصلا اذه ىف تام هنكل » : سوبد لاق

 ىلع منتأ له ..# تام » : لاقو ههجو ىف ةتغبلا تنابو لفجأف

 اذه ىف تومي فيك مث .. اقداص ربخلا نظأ ال .. كلذ نم ةقث

 نم رثكأ قشمد نيبو اننيبو نآلا انه ىلا هربخ لصيو حابصلا
 « 7 نيمو.

 مهو هعم نوسلاجلا كحضو « فافختسا ةكحض سوبد كحضف

 ىنباي كيلع مول ال » : سوبد لاق مث « ضعب ىلا مهضعب نوتفلتيب
 وه امناو « ديربلاب انتأي مل هنا .. ربخلا اذه ردصم فرعت ال تنأو

 هتكربب هللا انعفت ربكألا خيشلا مامالا انالوم ىلع طبه ىحو

 هءاج دقف رصمب دضاعلا مامالا تام موي لعف كلذك  هتاماركو

 ةرماؤملا ربخ كلذكو . قشمد نم دعبأ رصمو # هتوم موب. ىف هملع
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 هنأك نيسلاجلا ىلا رظن مث « هناحصأو ةرامع اهيف لتق ىتلا'

 لوقب امل ديكأتلا تارامأ مههوجو ىلع تدبف « مهب دهشتسي_
 اعادخ رمألا ىف نأ نظي لظ كلذ عمو « نيدلا دامع شهدف

 هتوم تبث اذا » : هسفن ىف لاقو « تمي مل نيدلا رون ناو « ماهياللا

 اذهل نأ دبالف « ةداعلا ىراج ىلع قسشمد نم موسرملا دوروي:
 « اميظع انأش خيشلا

 برغتست ال » : هل لاقف هتشهدو هددرت سوبد خيشلا ظحالو

 لوخدلا ىلا تقفوو كيلع ةمعنلا تمت اذا كنا « ىنباب هعمست ام

 بطاخب, ربكألا خيشلا انالوم نا .. كلذ نم بجعأ تبأر انتقيرط ىف

 تفتلاو « لاحلا ىف هباجأ هملك اذا تبملا ىتح « هبيجتف ةراجحلا

 هظفح  خيشلا انالوم نا انايب مكديزأو 2 لاقو موقلا ىلا

 ةلعب قوت هنا لاق .. ناطلسلا اذه توم ببس نع ىنربخأ # هللا

 كولهمم نحنو » : لاقو نيدلا:دامع ىلا هرلظظن لوح مث « قيناوخلا

 « تئش اذا موسرملا ىتأب امشنر دغلا ىلا

 كشوي هنأ سحأو « هعمس امم ةميظع ةريح ىف نيدلا دامع عقوف

 6: موسرملا لصي ىتح لهمت هنكل .. نيدلا دشار تاماركب دقتعي نأ

 ىنباي لضفت » : سوبد هل لاقف . هسفن ىف خيشلا اذه رمأ مظعو
 مداق كنأ ىملعل كتوعد دق امناو .. كبر رقتس, ىتح كتفرغ ىلا

 .. نيدلا رون توم تامدقم نم ائيش تملع كلعل ؛« قشمد نم

 هللا متأ . كل حصنلا صلخأ ميحرلا دبع كقيدص نأ اضيأ ملعتلو
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 ةمعنلا هذه ىف ءاقترالل حشرم اضيأ وه هنأل « هيلعو كيلع هتمعن

 نكلو « نآلا همهفت ال مالك اذه .. هبيصن اهيف دهتجملا لاني ذا

 فرصني نأ هيلا راشأو « .. لضفت .. همهفت فوس

 للعي فيك فرعبال دشرلا نع بئاغلاك وهو هتفرغ ىلا داعف

 تحص اذا هسفن ىف ررقو ةشهدلا ريثت ىتلا بئارغلا نم هدهاشب ام

 ةعامجلا كلت ىلا مامضنالا سمتلب نأ نيدلا رون توم نع ةءوبنلا

 انايب هديزتسيو هيلع لكشأ ام ضعب نع

 شا هآل 3

 ميحرلا دبع

 قافآو .. مالحألا هيلع تلاوت دقو « ةليللا كلت نيدلا دامع تاب '
 اذاف .. الاح سلجو رعذف « هترجح باب رقن ىلع حابصلا ىف

 حايتراب هتيؤر دنع سحأف « هيدي نيب فقاو ميحرلا دبع هقيدصب
 « هاخأ وأ هابأ ىقل هنأك .. هلاب نأمطاو هقلق فخ دقو « ميظع

 نم طقاستي عمدلا كيشوأو هقناعو هيلع بكاف « اريثك هب سنأتساو

 رثأتلا ةدشل هينيع

 هكفهلت نم رهظي » : هل لاقو « مستبي وهو « ميحرلا دبع هقناعف

 « قيض ىف تنك كنا ىمئاقلل
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 رومأ ىف ددرتم ىننكلو « قيض ىف نكأ مل » : نيدلا دامع لاق

 دوأو « ىبأ وأ ىخأ كنأ رعشأو .. كدب ىلع الا اهل الح ىل ىرأ ال

 « اهيف كريشتسا نا بحا ءايشا كانهو « كيلع ىلاقثا ىقلأ نأ

 : الئاق رابجلا دبع هيلا راشأف .. انئمطم ميحرلا دبع هل شنهف
 « ..7 تآ تنأ نبأ نم .. سلجا »

 دقو سوبد خيشلا دنع نم تآ ىنا » : لوقي وهو سلجف
 ىف فطلت هناو « كتعاجشو كئاكذ نم هبجعأ ام ىلع صق

 « كرمأ ىف ركفت ىتح كلهمأو .. كتلماعم

 :كنم مهفتسأ نأ بحأ ام اذهو .. معل » : نيدلا دامع لاق

 ١ « هريسفت عطتسأ مل رمأ ىنشهدأ .. هنع

 «© ..9؟ وه امو » : ميحرلا دبع لاق

 نأ سمأ رهظ ىف سوبد خيشلا ىنربخأ » : نيدلا دامع لاق

 هتيأر انآو . حابصلا ىف تام قشمد بحاص نيدلا رون ناطلسلا

 ةحصلاو ىاعم اميلس هداوج ىلع ابكار نيمويب كلذ .لبق ىنيعي

 ىف هتلود لاجر رئاس عم هموي ىضق نأ دعب ههجو ىف ىلجنت
 « قابسلا

 كلذ نم داع هنا معن .. حيحص هلك اذه » : ميحرلا دبع لاقف

 ملأب سحأ ىتح ةعلقلا ىلا لصي مل هنكل « ىفاعم احيحص ناديملا
 <« قيناوخلا هنا صحفلاب رهظ هقلح ىف

 هيلع ناهو « هينيع ىف ةشهدلا تناب دقو نيدلا دامع قرطاف
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 ىلع هايا هتيؤر رثأ ىلع قيناوخلاب نيدلا رون ةباصا روصتي نأ
 . اليوط هلهمي ملف « اديدش هءاج ضرملا نأ رهظي » : لاقف هداوج

 هفيكف احابص نيدلا رون تامو العف كلذ عوقو انضرف اذا نكل

 ش « ؟ رهظلا لبق انه ىلا ربخلا لصو

 ,نم رابحلا دبع اي كلذ نا » : لاقو ميحرلا دبع كحضف

 اًئيش كل لقأ ملأ . هتكربب هللا انعفن « ربكألا خيشلا انالوم تامارك

 لاح رابخألاب انأبنأ املط هنا  سدقملا تيب ىف نحنو كلذ نم

 هذه تسيلو « مايأ ةفاسم اهردصم نيبو اننيب ناك ولو « اهعوقو
 هذوفت ةوقو هتوطس نأ نظت لهو .. ىرتس امك هتامارك بجعأ .

 ءالقعلا مهيفو سانلا نم فولألا هل عضخي فيك ؟ امهل ساسأ ال
 مويلا هعابتأ نأ ملعتأ ؟ كلذ قحتسي ام هيف اوري مل نا ءامكحلاو

 هلاطبألاو ناعجشلا مهيفو « سانلا ةبخن نم افلأ نيتس ىلع نوديزي
 نظنأ .. هتعاط ىف ةسفن لذبي هتدارا عوط مهنم دحاو لكو داوقلاو

 « 7 قاقحتسا ريغب اوفنع ثدحي كلذ نأ

 ىلع ىقبأ نأ نذا ىّتلع ريشت تنأ » : نيدلا دامع لاقف
 6« .. ىمزع

 « كل ىتحيصن هذه » : ميحرلا دبع لاق

 « ىحالسو ىدوقت ىنم اوذخأ مهنا ) : نيدلا دامع لاق

 اذه نع تعجر اذاف :. اهيلع فوخ ال » : ميحرلا دبع لاق
 اميس الو هنع اعجار كنظأ الو .. كيلا اهعاجرا نمضأ انأف رمألا

00091 



50 

 .. هتامارك ربتختو هلاوقأ عمستو هسفن ربكألا خيشلا ىرت نأ دعب

 هيلع مدنو ائيش لوقي نأ دارأ هنأك تكسو « .. امنا ةريثك اهنا

 « .. ىحصن ىف ددرتت كارأ » : نيدلا دامع لاقف

 انبباحت اننأ ملعت تنأ .. ىخأ اب هللا ذاعم » : ميحرلا دبع لاق

 انتعامج تناك املو . بولقلا براقت ىوس ضرغ ريغل انقداصتو

 هف ماظتنالل الهأ كتيأر « ةلاسبلا ىوذو ناعجشلا ةريخ مضت هذه

 تببحأ رمأ ىف ددرتأ ىننكل ؛« ىحصن ىل دمحت فوسو .. اهكلس

 « تكسف . ىلع روظحم هنكل .. كقلق نم افيفخت كل هب حوبأ نأ

 .تفعاض ىقلق ففخب ءىث ىلع ىنتعلطأ اذا » 0 نيدلا دامع لاق

 « كلذ ىلع كدهاعأ .. دحأ هب ملعي الو « كلضف

 مهناف « مامضنالاب تيضر ىتم » : هتوص ضفخب وهو لاق

 .تنأو شأجلا تباث عاجشلا الا اهيلع ربصي ال ءايشأب كنونحتمي
 نم كل رهظيام نأ انانئمطا كديزأ نأ تببحأ ىننكل .. كلذك
 ةرهال الا ةقيقحلا ىف وه سيل اليحتسم وأ ارطخ براجتلا كلت

 .بلط امهمف « بلاطلا ةعاجش ناحتما اهب داري امناو .. اهتحت لئاط ال
 رثكأ كل حصفأ نأ عيطتسأ ال .. فخت الو هلمعاف هلمعت نأ كنم

 « .. كلذ نم

 هل .. اوئحتميلف  ىتعاجش نونئحتمب » : نيدلا دامع لاقف

 له . رخآ ائيش فرعأ نأ بحأ ىننكلو « كلذ ملعت تنأو ىلابأ

 « 8 هتقيقح ىلع ىنعلطت
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 « عيطتسأ ىلعل .. ديرت ام لق » : ميحرلا دبع لاق

 نأ ةفئاطلا هذه رمأ نم هفرعأ ام لك » : نيدلا دامع لاق

 هنوعيطي هعابتأ ناو « تامارك وذ ميكح لجر نيدلا دشار اهميعز.

 هلاني ام ملعأ ال ىننكل . هتعاط ىف مهسفنأ نولذبيو « ءايمع ةعاط

 7 تاجرد وأ ةدحاو ةجرد مه لهو .. ةأفاكملا نم عابتألا كتئلوأ

 اذهو ءارمألاك نيرخآو دنجلا وأ مدخلاك مهضعب ترأر دقف

 اهنا .. + ةلودلا وأ ةفئاطلا هذه ماظن وه امف .. كلملك سوبد

 ش « .. اهباب ىف ةبيرغ
 ىلع جسني مل بيرغ اهماظن نا .. تقدص » : ميحرلا دبع لاق

 . راصتخاب ماظنلا اذه ربخ كيلع صقأ نأ نم سأب الو « هلاونم

 اهريبدتب ملاعلا تبعرأ ىتلا هذه انتعامج نأ رابحلا دبع اب
 امهقوفو « نيرينتسملاو نييئادفلا : نيتقبط نم ةفلؤم اهنابش ةلاسبو
 ىليعامسالا مضني ام لوأو . ةيقيقحلا رارسألا باحصأو ءامعزلا

 . اريئتسم راص ىقرلا قحتسا اذاف .. ايئادف نوكي ةفئاطلا ىلا

 « .. ( ةيوادفلا ) نييئادفلا نم مويلا ىلا لازأ ال انأو

 نوكأ ادغ انأ تلخد اذا » : الئاق همالك رابجلا دبع عطقف

 « + كلثم

 دهعلا لينل حشرم نآلا ىننكل .. معن » : ميحرلا دبع لاق

 تيب ىلا اهب تبهذ ىتلا ىتمهم نأل .. بيرق نع ارينتسم ريصاف
 انه ىلا تئج دقو .. ىقرتلا ليبس ىف ةبرجت رخآ تناك سدقللا
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 « نيرينتسملا ةقبط ىف ديدجلا رسلا لبقتأ ىكل
 « ؟ ىقرتلا اذه تققحتسا اذامب » : نيدلا دامع لاق

 ةحلصم ىف ةمدخلا قدصب هتققحتسا » : ميحرلا دبع لاق

 نأ ىئادف لكل دبالو .. ةعاطلا ليبس ىف سفنلا لذبو « ةعامجلا

 نوكي نأ وجرأف تنأ امأو . اريئنتسم ريصي نأ لبق كلذ لعفيإ

 ولعو ةءورملا نم هيلع ترطف امب كلذل لهأ كنأل ابيرق كيقرت
 ىتناف كلذلو ء كلثم نوريثك ماظنتالا بالط نيب سيلو . ةمهلا

 « اعيرس ىقترت نأ وجرأ

 ىو هرمأ ىف ركفي انيح ( رابجلا دبع وأ ) نيدلا دامع قرطأف
 ىغقت ىتلا ثعاوبلا نم رصم ىف هءارو هفلخ امو « هتمهم ةقيقح

 عوجر ذنم تحبصأ اهناف .. كلملا ةديس اميسالو « هتدوع ةعرسب

 فنك ىف ىهو اهيلع نأمطا هنكل « هلاب نم حربت ال اهدنع نم هلوسر

 ةجاح ال » : هل لاقف هريكفت ميحرلا دبع ظحالو . نيدلا حالص

 « ايضقم ارمأ حبصأ كلسلا اذه ىف كلوخد نا ,... ددرتلا لا

 موسرملا ءىجم ىلا هرخؤت نأ بحأ ىننكل .. هنم كيلع سأب الو

 انماما ةمارك نم دكاتتو « نيدلا رون ناطلسلا تومب قشمد نم

 « .. هتعاط ىف لوخدلا لبق نيدلا دشار

 ىثخبو هيف ركفي ناك هنأل كلذ هعامس دنع نيدلا دامع لجخف

 : الئاق باوجلا ىلا ردابف « ةقثلا فعض ىلع لدب الئثل هلوقي نأ

 « ىدنع هتبارغ مغر هتعمس امم قثاو ىنا »

 نيدلا حالص - 9
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 . هنم مظعأ وه ام ىرتسو ابيرغ وه سيل » : ميحرلا دبع لاق
 مامضنالا نع تلدع اذا كناف « انئمطم نكو حرتسا نآلاو

 بلطي نم لك لبقي ال ربكألا خيشلا انالومو .. ىذأ كبيصي ال

 كيرأل ىعم لاعتف ىلوق نم ققحنت نأ تئش اذاو « مامضنالا
 نيدلا دامع هعبتف .. ضهنو كلذ لاق « بالطلا كئلوأ نم ةعامج
 هلقع ىلع ةبلاغ ةشهدلاو

 اهيف اعمس ةحاس ىلا لبجلا كلذ بعش ىف قيض قيرط ىف راسف
 « هعمسب نيدلا دامع خاصأو « افقوف .. اهولصي نأ لبق ءاضوفلا

 هب ىشم مث . ةتوافتم تامغنو ةفلتخم تاغلب ءاغوغو ةدبرع عمسف

 تاعامج لاجرلا اهيف محدزا ةعقب ىلع طئاح ءارو نم لطأ ىتح
 لاح ىف مهرثكأو « نومصاختي فوقو وأ « نورماستن سولج نيب
 دبع لاقف . ةيشحولا ىلع مهبايثو مهحمالم لدت .. ةنوشخلا

 تنأو « مامضنالا بالط مه ءالؤه .. ىخأ اب رظنأ » : ميحرلا

 ترهتشا دقو . مهحمالم ىف ءامدلا كفسو ةدبرعلاو ةيشحولا ىرت

 قيضيو ءايربألا لتق هيلع نوهي نم لكف « كتفلاب هذه انتءامج
 « نظأ ام ىلع كلذ نم ىمسأ انضرغ نكلو .. انيلا ىتأب قزرلا هب

 ءالؤهف .. ىقيقحلا ضرغلا ىلع علطأ مل ةعاسلا هذه ىتح تنك ناو
 خيشلا لفحي مل « مايأ ذنم انه مهو .. ىرت امك تارشعلاب نودعي

 امأ .. مهنم نيليلقلا بلط ىوس بيحب فوس هنظأ الو مهب سوبد

 ىف ءىطبي ال نأ وجرأ ببسلا اذهلو « مهنع كزايتما سمل دقف تنأ
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 ©« نيدينتسملا ةقبط ىلا كتيقرت
 هديبو فقو كئلوأ نم ايدرك الجر ايأر « كلذ ىف امه امنيبو

 هقافري ىردزي وهو اهبرش مث « ابجع ليامتو ارمخ اهيف بص ةمجمج
 « كارتألا هقافر نم دحاو بضغف .. هتنوشخو هتلاسبب مهرخافيو

 اهيف ناك ام رئانتو اهامرف هدي رهظب ةمجمجلا كلت مللو هب زهق
 لمع مهبجعأ دقو اوهقهقو قافرلا كحضف « ضرألا ىلع رمخلا نم
 هرجنخ لتساف « ةناهالا كلت ىلع ىدركلا ربصي ملف .. ىكرتلا كلذ

 « هل اومقتني نأ نورخآلا مهف . هيلع تضق ةنعط ىكرتلا نعطو
 دحأ ىلا راشآو .. مهددهو مهفقوأو ميحرلا دبع مهب حاصف

 خيشلا ىلا هرمأ عفري امثير لعفف « لئاقلا ىلع ضيقي نأ سرحلا
 مظعألا

 - هلا

 نبدلا دشار

 معجرف .. هعمسو هآر امم ةشهد الا كلذب نيدلا دامع ددزي ملو

 دقو ىلاتلا مويلا ىف هاتأو .. هنأشل ميحرلا دبع بهذو « هترجح ىلا

 ىف قوناخلاب نيدلا رون ةافوب مالا بحاص نم موسرملا ءاج

 عمسم ىلع سوبد خيشلا هأرقو . لبجلا خيش هاور ىذلا تقولا

 كلذ ىف مامضنالا ىلع نيدلا دامع رارق رقف . ةيليعامسالا نم

0 
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 « اهلجأ نم ءاج ىتلا ةمهملاب مايقلل كلذ نم هل دب الو .. كلسلا
 تملع امبرو .. نيدلا دشار لتقب نيدلا حالص مامأ دهعت دقو

 نم هدهاش ام نا ىلع ؟ نينح ىفخب دوعي فيكف همزعب كلملا ةديس

 مايقلا ىلع ممص هنكل « ةقاش هتمهم لعج هتاماركو لجرلا ماقم

 رسيأ نوكي ةمهملا ذيفنت لعل .. مامضنالا ىف ددرتي ناكو .. اهب
 نأ عيطتسيل مامضنالا نم ادب هل ري ملف « ةئفلا كلت جراخ وهو
 هيف هرجنخ سرغيو « مامالا خيشلا كلذ نم برقتي

 لوخدلانم دعوم ىلع وهو نيدلا دامع حبصأ ىلاتلا مويلا فو

 ركف املك ناكو . نييئادفلا ةعامج ىلا مضنيل ربكألا خيشلا ىلع

 ميحرلا دبع هقيدص هءاج ليلق دعبو . هردص ىف هبلق جلتخا كلذ ىف

 بهذأ له » : نيدلا دامع لاقف « هنأمطو « اعيجشت هل شهب وهو

 « ؟ سوبد خيشلا ىلا مأ ربكألا خيشلا ىلا نآلا

 ربكألا خيسشلا ىلا باهذلا نم دبال » : ميحرلا دبع لاق

 )» كلذل بهأتم تنأ لهف « سوبد خيشلا ةطساوب

 دبع لاقف لجولا رهظي نأ ربكأو « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 « سوبد خيشلا ىلا انب مله » : ميحرلا
 هجوف . ضرغلا ىلع ميحرلا دبع هعلطأو هيلع الخد ىتح ايشمف

 ىلع رابجلا دبع اب ممصم تنأ له » : الئاق نيدلا دامع ىلا همالك

 « + انيلا مامضنالا

 « .. ىديساي معن » : نيدلا دامع لاق
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 افكر

 صيمقلاك ضيبأ ابوث ىدتريو هيلع ىتلا هبايث عزني نأ هرمأف
 هتمامع عزنف هرمأ مث « هيبقع ىلا هاطغف هسبلف .. هيلا هعفد  ريبكلا

 ميحرلا دبع راشأو . هيفتك ىلع هلسرأف اليوط ناكو هرعش لحو
 نأ هيلا اموآ مث . لعفف هدب لتبقيو سويد خيشلا ىلا مدقتي نأ هيلا

 اهبناوج ىف فوقو سرحلاو تاقرطو زيلاهد ىف ىشمف هعبتي
 ةراتس هيلع « ريبك باب ىلا ىدوي قاور ىلع لطأ ىتح بارحلاب
 دبع برتقا املف . ناجلا نم امهنأك ةماهلا اميظع ناسراح هيبناحبو

 هل انذأي نأ ( ناسرخأ امهنأل ) ةراشالاب امهيلا اموأ امهنم ميحرلا

 . اجراخ رابجلا دبع ”افعساو هل انذأف « هنافرعي امهو لوخدلاب

 دق هقيدصب اذاو .. ةميزعلاو مدنلا نيب ددرتن قرطم وهو فقوف

 هنكل «لتاقلا ىدركلا ةمكاحمب لغتشم خيشلا نا » : هل لاقو داع

 « لوخدلاب انل نذأ

 دعقم اهردص ىف ةملظم ةعاق الخدف « نيدلا دامع هعبتف ىثمو

 هتصاخ نم لاجر هيبناج ىلاو « ربكألا خيشلا هيلع سلج دق ريبك
 هجولا فوشكم مهنيب سيلو .. مههوجو اوطغ دقو « سولج
 هوجولا فرعتب نأ نيدلا دامع عطتس ملو . نيدلا دشار ىوس

 ىدركلا كلذ ىأرف .. ةملظلا هرظن دوعت امثير ليلق دعب الا كانه

 ةخطلم ليتقلا ةثج ةعاقلا طسو فو . نيديلا قثوم وهو افقاو

 ةيحان ىف هعم فقي نأب نيدلا دامع ىلا ميحرلا دبع راشأف . ءامدلاب
 دوسأ ءادرب وسكم وه اذاف نيدلا دشار ىف سرفتي ذخأو « لعفف
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 هدعجتب هجولا كلذ ىف ةخوخيشلا تناب دقو « ههجو الا هلك هيطغب

 رياطتي ررشلا داكي نيجارسلاك ناقربت هينيع نكل « هتيحل ضايبو
 : الئاق ىدركلا كلذب نيدلا دشار حاص نأ ثبل امو . امهنم
 « ..# انراوج ىف اسفن لتقت نأ اذه اب رسجتأ »

 ىتنومهتي مه امناو .. ىالوماي هلتقأ مل ىنا » : لجرلا حاصف

 « ادوز
 كلذ نأ بسحت له .. + اضيأ بذكتو » : نيدلا دشار لاق

 6« اهرارسأ فرعنو بولقلا صحفت اننأ ملعت الأ .. انيلع ىلطني

 ىديس اي ىتنومهتي مهنا » : لاقو « راكتالا ىلا لجرلا داعف

 « تلعف ىتءاربب كل مسقأ وأ « دوهشلاب ىتآ نأ تئش اذا ..اروز

 انأ ء مسق وأ دوهش ىلا انب ةجاح ال » : نيدلا دشار لاق

 « .. ةقيقحلاب ىنئبني وهو ليتقلا اذه لأسأ

 دق نيدلا دشار ىأرف رظنو « نيدلا دامع لفجأ كلذ لاق املف

 هب حاصو « ليتقلا وحن ةوطخ اطخ مث « منصلاك بصتتاو فقو

 ؟ ىدركلا اذه كلتقي ملأ » : هددهب هنأك هعبصأب هيلا ريشي وهو

 « .. لق

 اعلطت قفخت مهبولقو نيرضاحلا ىلع ايلوتسم توكسلا ناكو

 .. ىلب » : فيعض توصب لوقي ليتقلا اوعمسف « نوكي ام ىلا

 « ىنلتق وه

 « ..7 كلتق اذامب » : ايناث هلأسف
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 « .. هرحنخب ىنلتق » : باجأف

 عمس دقو « ال فيك .. هندب رعشقا كلذ نيدلا دامع عمس املف

 امأ . هسفنب اهآر هنأل ةثداحلا كلت نم ةقث ىلع وهو ملكتي تيما

 هيدي, نيب فوقولا ضعب ىلا راشأو « هدعقم ىلا عجرف نيدلا دشار

 ليتقلا اونفدي نأو نجسلا ىلا لجرلاب اوبهذي نأب هلاجر نم
 دامع اميس الو « نيرضاحلا ىلع ةشهدلا تلوتسا دقو . اولعفف

 .. نيدلا
 « فارصنالاب هسلجمف فوقولا ىلا نيدلا دشار راشأل يلق دعبو

 نأ ميحرلا دبع ىلا اموأو .. نيمثلملا هتصاخ ضعب ىوس قبي ملو

 فقوف .. هيدي نيب هفقوأ ىتح هديب هداقف « رابجلا دبع مدقي

 هرطاخ ىف نيدلا دشار رمأ مظع دقو بيهتلا نم نادعترت هاتبكرو

 رابجلا دبعاب تنأو » : الئاق نيدلا دامع ىلا همالك اذه هجوف
 ىدرك تنأ .. ىدركلا اذه لعف امك لعفت الو انقدصت نأ وجرأ

 ىلا مامضنالا بلطت له .. قدصلا كهجو ىف أرقأ ىنكل « اضيأ

 « + انلاجر

 « .. ىديساي معن » : نيدلا دامع لاق

 رمألا نم هيلع مدقم تنأ ام ملعت لهو » : نيدلا دشار لاق

 « ؟ ميظعلا

 « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 وأ اددرتم تنك اذا .. كسفن عدخت ال » : نيدلا دشار لاق
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 « ؟ كب قدحي ىذلا رطخلا فرعت لهو . قدصو
 « .. معن » : نيدلا دامع لاق

 « ؟ رمألا اذه ىلع كلمح ىذلا امو » : لاقو حنحنتف

 « مظعألا خيشلا انالوم ةمدخب فرشتأ نأ » : نيدلا دامع لاق

 « + تيتأ نبأ نم » : نيدلا دشار لاق

 نع هلأسي نأ فاخو « سدقملا تيب نم » : نيدلا دامع لاق

 تدعتراف .. توملا رطخل ضرعتيو هرمأ فشكيف « هضرغ ةقيقح

 ربصو دلجت هنكل « هصئارف

 لبق هنم تئج ىذلا ناكملا نع ىنربخت نأ بحأ ىننكلو « نآلا

 » .. سدقملا تيب

 .. ال مأ « هقدصي له ىف ركفي وهو تكسو باوجلا ىف ريحتف

 ضرغلا ةقيقح ىلع هتلد دق نيدلا دشار ةمارك نوكت نأ ىثخو

 هيلع نيدلا دشار ربصي ملف .. هناسل مثعلتف « هلجأ نم ءاج ىذلا

 مهش باش كنا .. ىنباي فخت ال .. فئاخ كنأ رهظي » : لاقف

 لوقت نأ كفلكأ ال انأ .. ءالهحلا فئاعزلا كتئلوأ ةقبط نم تسلو

 ىلا راشأو « ىنئبنت ىهو كرعش نم ةرعش لأسأ امناو ائيش

 اهب هءاجف « نيدلا دامع ةباؤذ نم ةرعشب هيتأي نأ ميحرلا دبع
 : الئاق ةرعشلا بطاخي لعجو مامبالاو ةبابسلا نيب اهلوانتف
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 .. ؟ كاذنيح كبحاص ناك نيأ : ىل ىلوق رابجلا دبع ةرعش اي »

 « 7 وه نمو

 لاجر نم وهو نيدلا حالص فسوي دنع ناك » :تلاقف

 « هتصاخ

 نم ضرألا ىلع طقسي نأ كشوأ كلذ نيدلا دامع عمس املف
 معلطيف ةلئسألا لصاوي نأ ىثخو « اباوج ريحي ال قرطأو داعترالا

 . ةنس نم لوطأ امه ناتقيقد هيلع ترم .. كانه ىلا همودق رس ىلع

 نيدلا حالص مسا عامس دنع دهنت دق نيدلا دشار نأ ىأر مث
 هللا لاطأ ..7 فسوي نيدلا حالص » : لاقو هدب نم ةرعشلا ىمرو

 « هءاقب

 . اتكاس لظ هنكل « هلامآ تشعنتاو هلوق نيدلا دامع برغتساف

 وه له .. ؟ نيدلا حالص تقراف فيك » : نيدلا دشار لاقف
 « 9 ةمالسو ةحصب

 6» .. ىديساب معن » : نيدلا دامع لاق

 دامع ظحالو « .. كلذ ىلع هلل دمحلا » : نيدلا دشار لاق

 افئاخ لظ هنكل .. هببس مهفي مل نيدلا دشار هجو ق اريغت نيدلا
 دمحا » : الئاق هبطاخب نيدلا دشار عمس ىتح هرمأ حاضتفا نم

 مامضنالا ىلع ممصم تنأ له نآلاو .. نيدلا حالص ةمالس ىلع هللا
 « + انلاجر ىلا

 « .. ىالوماي معن » : نيدلا دامع لاقف
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 « ؟ كنم بلطي اذام ملعت له » : نيدلا دشار لاق

 « ديري امي انالوم رمأ عوط ىنكل .. الك » : نيدلا دامع لاق

 هتنحس ضابقنا نم ائيش ريغت مل ةماستبا نيدلا دشار مستباف

 نأ كل حيتأ اذا تنأو . رابجلا دبع اي كباوج ىنبجعأ » : لاقو
 رمألاب سيل كلذ نكل .. ةرخآلاو ايندلا تبسك انلاجر نم نوكت
 قرتسي, وهو هعبتف هعبتي نأ هيلا راشأو فقوو كلذ لاق « .. نيهلا

 هآرف . ةراشثالاب ولو هيأرب اسانئتسا ميحرلا دبع ىلا رظنلا

 باوج نم بناج ىلا نيدلا دشار لصو ىتح .. هنئمطيو هعجشي
 رظنأ » : نيدلا دامعل لاقو فقوف « ةملظملا ةعساولا ةعاقلا كلت

 هيدي نيب ةرفح ىلا هعبصأب أموأو « انه
 اذا ١ : هل لاقف . اهل رارق ال ةوكه افش ىلع وه اذاف رظنف

 « ةوهلا هذه ىف كسفنب قلاف « لوقت اميف اقداص تنك

 تفتلاف . ةلاحم ال لتق هعاطأ اذا هنا كشي ملف اهيلا رظنلا داعأف
 نأ هينيعب هيلا ريشيو هعجشي وه اذاف « ةسلخ ميحرلا دبع ىلا

 رمألا ف نوكي, نأ ىثخ هنكل « هقيدص قدصب قثاو وهو .. وطخب
 ماقتنالا دارأف هتمهم ةقيقح ىلع علطا نيدلا دشار ناو « ةسيسد

 نم ميحرلا دبع هيلا ههبن ام ركذت هنا ىلع . ةروصلا هذه ىلع هنم

 بوثولا ىلا همدق تقبسف « ددرتلا وأ فوخلا دوعتن مل وهو لبق

 دق وه اذاف .. هتعاجشو هدعوب اعوفدم ةوهلا كلت ةهوف وحن

 ىرخأ ةهوف تحتفو « ةهوفلا كلت تطغو تزرب ةضراع هنقلت
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 ايح لازيال هنا قدصي ملف .. هيلع افقاو ناك ىذلا ناكملا ىف

 تدكأت نآلا » : لوقي وهو هديب هكسمأف نيدلا دنشار امأ

 ىلا تلوحت ةوهلا ةهوف نأل تلتقل ىنقدصت مل ولو .. كقدص نم
 : لوقي وهو ةعاقلا وحن لوحتي نأ هيلا راشأو « لوألا كفقوم

 ىمانبأ نم.نآلا ذنم كنا .. اهبلطت ىتلا ةمعنلا تققحتسا »
 « نيحلاصلا

 مدخلا نم دحاو ىلا راشأو « هسلجم ىلا نيدلا دشار داعو

 بصو هلوانتف « هب هاتأف .. حدقب هيتأي نأو « هيدي نيب فوقولاب
 ميعنلا قيرطو ةايحلا ءام اذه » : لاقو هبناجب ءانا نم الئاس هيف
 ىلع تنك اذاف . ابذاك تنك اذا لتاق مس وهو « اقداص تنك اذا

 « ةبرشاف ةينلا قدصو ةعاطلاب كدعو

 هآرف ميحرلا دبع هقيدص ىلا رظني وهو ةظحل ددرتو هلوانتف

 .. سلجي نأ خيشلا هيلا اموأو حدقلا ىف ام برشف « هعجشي
 باغ مث .. ائيشف ائيش هيعو دقفي هنأب ليلق دعب سحأو « سلجف
 هدشر نع

 مل م94

 نيشاشملا ميعن

 دقف .. هينيع حتفو « هتبوبيغ نم قافأ نيح هتشهد نع لست الو

 « راهنألا ىرج نم « هب اهنوفصي امب ةنجلاك ةقيدح ىف هسفن ىأر
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 لوأو .٠ حباسو حداص نم رايطألا بواجتو « راجشألا قناعتو

 رظنف . هنيبج تسسمل ديو ههجو ىلع رم ميسن همون نم ههبن أم
 هنكل « اهيطغي بوث اهيلع ردبلا اهنأك ةيروح وأ ةداغ دي ىه اذاف

 نايف... ههرع حتت هناك هنتي ىلخ اهازرسب تعلكو دقو: اه

 رظانملا كلت نم مرحب نأ ضهن اذا ىشخو « ملح ىف ةلهو لوأل هسفن

 ميخر توصب هبطاخت ةيروحلا كلتب اذاف .. اليلق ربصف « ةعيدبلا
 « 7 داقرلا ىتم ىلا .. ىبيبح اب ضهنا » : ةلئاق

 مل ءارمألا باوثأ هبشي ابوث هيلع ىأرف « هسفن ىلا رظنو ضهنف

 نم ةمامع هسأر ىلعو . هنم نسحأ نيدلا حالص ناطلسلا ىلع ري

 ةطسبأ لمجأ نم طاسب ىلع سلج دقو . بصقلاب شكرزم جيسن
 هتذخأ دقو ةهرب ىفق .. بهذلاب ةجوسنملا روصلا هيلع هرصع

 نيب ال ةنوآو « ةيروحلا كلتل اروطو « هسفنل ةرات رظني ةشهدلا

 نم هعمس امو راهزألاو راجشألا نم هرصب هيلع عقب ا وأ هيدب

 امم ةيرطعلا حئاورلا نم هب حوفي امو رايطألا بواجتو ءاملا ريرخ
 هلابب رطخ الو هلثم ري مل

 تحازأ دقو ةأرملا كلت هيلا تمدقت ذا « كلذ ىف ركفي وه امنيبو
 رظنت ىهو اهيفتك ىلع ىبهذلا اهرعش تلسرأو اهسأر نع اهباقن

 نايكشتو بحلا تارابعب ناقطنت ناداكت نينيعب نيدلا دامع ىلا

 « اهنم ودبي ال ربصو اهيلا رظنو دلجت هنا ىلع .. مارغلا جعاول
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 ىف هسفن بسحب لازيال وهو هدب اهلوانف ةحفاصملل اهدب تدمخ

 8 رابجلا دبع اب كلاب ام » : لوقت ىهو هلمانأ ىلع تضبقف « ايؤر

 ةايحلا ءام تبرش كنأ تيسنأ + ملح ىف كسفن بسحت لازت الآ

 اهلخدي ال ىتلا نآلا ةنجلا ىف كنا + ربكألا خيشلا انالوم دب نم
 « ! نوقحتسملا الا

 ىلع بلغف « نيدلا دشار دي نم هبرش ىذلا حدقلا ركذتف
 ةنجلا ىلا لقتتا عقاولا ىف هناو « لجرلا كلذ ىوعد قدص هداقتعا

 نم ةيروح ةأرملا هذه ناو « اهرايطأو اهراجشأو اهراهنأب
 هذهل ام » : هسفن ىف لاقو « لفجأف كلملا ةديس ركذت مث . اهيراوح

 تدعابتف اهنع دعابتف « 7 .. ىل سيل وهو هفطتختل ىبلقب مهت ةأرملا

 هينيع نع تباغ مث هنع تلوكحتو « اههجو ىف باتعلا رهظو

 نولملا رضخآلا بشعلاب ةوسكم ضرأ ىلع ىثمو اهكرتف .
 هرصب مقوف .. ةشعنملا حئاورلا هنم تحاف دقو « شكرزملا طاسبلاك
 اهيتفض ىلعو ؛ لالزلا هنأك اعمال ءاملا اهيف ىرجي ةانق ىلع دعب نع
 ىلع ناصغألا لالخ نم سمشلا ةعشأ تعقو دقو ةهكافلا راجشأ

 كلت نم اندف « حرق سوق ناولأب نولتف .. ىرجي وهو « ءاملا كلذ

 ىف ىصحلا ىلع ةعقاولا ةعشألا ىلا رظني اهتفض ىلع فقوو ةانقلا

 باجلا ىف ىأر ذا كلذ ىف وه امنيبو .. نولتتو رسكتت فيك اهعاق

 مسنبت ىهو هوحن تشمو راجشألا نيب نم تزرب ةيروح رخآلا
 عقوتو « هيلا اهلوصو نود لوحت ةانق اهنيبو هنيب نأ هركسف .. هل
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 تزواجت دق ىه اذاف .. هبطاختو ىرخألا ةفضلا ىلع فقت نأ

 اهامدق لتبت ملو « ءاملا حطس قوف هوحن ىشمت تلظو « ةفضلا

 ناتيراعلا اهامدقو « هيلا تلصو دق اهآر نيح هتشهد تمظاعتو

 قيعت وأ هركعت الو هيف عقت ال .. ىراجلا ءاملا حطس قوف نالقنتت

 ىراوحلا كئلوأ ناوءضرألا ريغ ناكم ىف هنا هيدل ققحتف .. هريس

 اهرعشب ثبعب ءاوهلاو هيلا ةيروحلا كلت تلصو . ةكتالملا نم

 وهو هلبقتست اهنأك هوحن اهدب تطسبو . اهثادر فارطأ بعالبو

 ىأرف . داعتبالاب مهيو هاا اهبحو كلملا ةديس ركذتيو هاوه براحي
 سرفتو رعذف « هتبيبح حمالم هبشي ائيش ةيروحلا كلت هجو ىف
 ىلا اهئيجم نأو « اهنيعب ىه نوكت نأ هسفن هتثدحو .. اديج اهيف

 تلصو امثير فقوف . نيدلا دشار تازجعم ةلمج نم ةنجلا كلت
 وهو احفاصتو هدب دمف .. هوحن اهدب تدمو « هيلا ةيروحلا

 نيبو اهنيب ةهباشملا تدعب هنم تند املك تناكف « اههجو ىف سرفتنإ

 ملف « هارب امع اهثدحي نأ بحأو اهب سنأتسا هنكل .. كلملا ةديس

 ىلع اهدي تعضوف .. اهبوث نم بيطلا ةحئار تحاف هنم تند

 نيأو .. ؟ هذه اب تنأ نم » : اهل لاقف « هندب رعشقاف « هفتك

 « ؟ انأ

 انالوم لبجلا خيش ةنج ىف كنا « تنأ نبأ فرعت الأ » : تلاق

 6« ربكألا مامالا

 « + نيعمجأ هعابتأ رقم اذهو » : نيدلا دامع لاق
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 نسحأ نم الا اهيف ثكميال نكلو .. معن » : ةيروحلا تلاق
 « هتعاط ىف ءالبلا

 نوف اهعبتي نأ هيلا تأموأو .. ىشمف « تشمو هديب تكسمأو

 .. فخت ال » : لوقت ىهو هدب نم هتبذجف ةهرب ددرتف « ةانقلا كلت

 هيمدق نيب لصفي بلص ءىش ىلع وطخي وه اذاف ىشمف « ىشما
 فاجلا ىلا لصوو « هيمدق تحت دمج دق ءاملا نأ نظف .. ءاملا نيبو

 .. هاري ام ةقيقح ىف كشلا ديدش وهو ةاتفلا عم راسو « رخآلا

 « 7 انه قاب انأف » : لاق « اهلوق عمس املف

 ىلوملا هدعأ ام ىرتل تئج امناو .. دهعلا ثيدح تنأ » : تلاق

 نم نوكت نأ ىسعو .. هرماوأ اوذمن اذا هيديرمو هعابتأل

 « نيقحتسملا

 حيورتل ىشمف .. دوعي نأ ثبلي الو « لجأ ىلا كانه هنا ملعف

 رفانتت رايطألا ىريو « نيحايرلاو راجشألا نيب نالقنتت هانيعو سفنلا
 اهناولأب سيواوطلاو « ىكاركلا اهيفو ةيروحلا كلت ىدبأ نيب

 . ةقرقزلا وأ ديرغتلاب بواجنت نيساسحلاو لبالبلاو . ةليمجلا
 امك لقتنتو « اهدي ىلع وأ اهفتك ىلع عقتو اهيتأتف اهيدانت ةاتفلاو

 اهتغل مهفت اهنأك اهرمأت
 هعمس دق ناكو « دسألا ريئز هنا ملع اريثز نيدلا دامع عمس مث

 « + دسألا ريثز اذه سيلأ » : لاقو لفجأف ارارم

 هذه لهأ ىذؤت ال دوسألا نا + هنم تفخ لهو .. ىلب » : تلاق

00091 



>» 

 اذاف . ةرحش تحت دسألا ضبرم نم تند ىتح تشمو « رادلا

 ةأتملا تمدقتف .. هناكم نم كرحتب ملو « ناقربت هانيعو عقم وه

 « رهلا رعشب ثبعت امك هرعشب تثبعو هسأر ىلا اهدب تدمو هيلا

 اضيأ كلذ نيدلا دامع برغتساف « نكاس وهو

 ىلع ةقيدحلا بناوج دحأ ىف هرظن عقوف « ىشمتلا ىلا داعو
 : تلاقف اهنع اهلأسف « ناصغألاو راهزألا اهيطغت ةلقتسم فرغ

 ميعنلاو تاذلملاب نوعتمتي انه ءاقبلا اوقحتسا نيذلا نكاسم هذه »

 « دحأ كلذ مهيلع ركع ال

 دنع ةاتفلا هب تفقو « طوبهو دوعص نيب ةهرب ريسملا دعبو

 ©« انه ىلا رظنا » : هل تلاقو طئاح

 هيف ءىش ال درجأ داو ىلع فرشت ىتلا طئاحلا ةوك نم رظنف

 شوحولاو نيباعثلا نم كانه هكر ال لفجأف .. ةرضخلا الو ءاملا نم

 ىمح هذه نأ نظأ » : اهل لاقف رشبلا مجامج نيب حرست ةسرتفملا

 « ميحجلا

 تنكل مامالا خيشلا عطت مل ولف .. ىه هذه .. معن » : تلاق

 6» انه مهيلع بوضغملا دادع ىف

 هتيروح هعم تداعو لوحتف .. اليوط كانه فقي نأ أشي ملو
 هراكفأ ىف هئاتلاك وهو هيطعتو رامثلا نم. فطقتو هفطالت ىهو

 « هحراوج هل تزتها اتوص عمسي وه اذاو .. ىري اذام ىردي ال

 .. هب ثيغتست اهنأك كلملا ةديس توص هنأل هقورع ىف مدلا دمجو
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 ١ ناقربت هانيعو عقم وه اذاف .. ةرجشتحت دسالا ضبرعزم تذد ىتح تشمو *
 رهلا رعشب ثبعت امك هرعشب تثبعو «هسارىلااهدي تدمو«هيلا ةاتفلا تمدقتف ..«

 نيدلا حالص ب ٠

 هراوأمقا مص
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 نك

 ةيروحلاو هنم ةبرقم ىلع اهبسحي وهو الامشو انيمي تفلتب ذخأف
 « ؟ كفقوأ ىذلا ام .. + كلاب ام » : ةلئاق ةشهدب هيلا رظنت

 « ؟ ائيش نيعمست الأ » : نيدلا دامع لاق

 « * عمست اذام .. الك » : تلاق

 حجرتف ... ائيش عمسي دعي ملف « هعمسب خيصم وهو قرطأف
 ةديس ىف هريكفت طرفل هعمس ام عمس امناو « ءىطخم هنا هدنع

 هنكل .. مالسلل ءاج اهتوص وه وأ « هترايزل اهحور تتأف « كلملا

 .. ةثاغتسا توص هيلا لصو ىذلا توصلاو « ىأرلا اذهل نئمطي مل
 ىلا ىعسي نأ هردجأ امف « كلذك تناك اذاف + ةدش ىف ىه لهف

 اهتدجن

 ام ةرثكو اهتقفر لوطل ةيروحلا كلتل ةحارب رعش دق ناكو
 لبتقم ىف باش وهو « هبلق باذتجاو هئاضرتسا ليبس ىف هتلذب

 لقتنا ةنجلا هبشي ناكم وأ ةنج ىف هنأ هداقتعا ىلع بلغف .. رمعلا

 نأ كشوأو .. نيدلا دشار تازجعم نم ةزجعم وأ ةماركب هيلا

 توص هنأ مكهوت توصلا كلذ عمس املف .. كلملا ةديس نع لغشُ

 سحأف « اهاوسب اهنع لغتشي الف هتبيبح بح ىف تابثلل هريمض
 ميعنلا كلذ نم جورخلا دوو ضابقناب

 عمس ذا « الامش وأ انيمي تفتليال « كلذ ىف ركفي وه امنيبو

 ردبلاك امالغ ىأرف تفتلاف « هتقيفر تاوطخ ريغ تاوطخ عقو

 ىلا اهنم امسق لسرأ .. زخلا نم ةقطنمب قطنمت دق « ءاهبو ةعلط
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 بولقلا ْ

 و

 ىوامس بوث هيلعو « ةيبهذ رئافض هرعش لسرأو رزتملاك مامالا

 لاقو 05 مارتحالا ءانحنا ىنحنا « نيدلا دامع نم اند املف . نوللا

 ©« .. ؟ ءادغلا لوانتل ىلوملا لضفتي الأ » : ميخر توصب

 : ةلمئاق هل تمستباف « انايب اهديزتسي هنأك هتقيفر ىلا تفتلاف
 » ءادغلا :تقو نآ دقف .. ماعطلا ىلا ىالوماي لضفت 2

 ىثمف . عوجلاب سحأ هل ركذ املف « ماعطلا نع لغش ىف ناكو

 نيبناجلا نم اهب فحي نارفعزلاب تشرف اهنأك ةاوسم ةقرط ىف
 رصقلا بابك بابب هرخآ ىف ىهتني ةليمجلا راهزألا نم جايس
 ىهمشلا ماعطلا حئاور تحاف « بابلا ىلا لوصولا لبقو .. مخفلا
 املو . دايعألا ءانثأ ىف نييمطافلا روصق ىف الا هلثم فرعي مل امم

 نارخآ نامالغ مدقتو « روفلا ىلع حتف بابلا كلذ نم اوبرتقا
 لصو ىتح باب ىلا باب نم هيدي نيب ايشمو « مداقلاب نابحري
 ناردج ىلع ام هشهدأ دقو نيبناحلا ىلا تفتلي وهو « ةدئاملا ةفرغ

 فقاومو روصقلاو نيتاسبلا لثمت ةروصملا رئاتسلا نم زيلهدلا
 ةدئاملا ةفرغ امأو . بلقلا بذتجتو رظنلا تفلت « ءاخرلاو خذبلا

 نأل هناككم ىسو « ةريحلا فقوم هتفقوأو هدشرب تبهذ دقف

 رهظيف .. طئاحلا لوط ىلع ايارملاب ةوسكم ةمبرألا اهناردج
 نكي ملو .. بناج لك نم تارملا نم تارشع دحاولا صخشلا
 هب بذتجي ام ةلمج ىف نيدلا دشار هريدف « ذئموي افولأم كلذ
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 ىلعسلجف لضفتي نأ نيدلا دامع ىلا تراشأو ةاتفلا تمدقتف

 ةءالمب ةوسكم ةدئام هيدي نيبو « شكرزملا جابيدلاب ىثغم دعقم
 قاطألا تدراوت ىتح ةليلق قئاقد ضمت ملو « ىدرولا ريرحلا نم

 ةيروحلا كلت تسلجو . ةهكاملاو موحللا نم ناولألا اهيلعو
 غلابتو ةمقللا دعب ةمقللا هل مدقتو هفطالت ىهو نيدلا دامع بناجب

 داعف « رماوألا ىقلتل امهيدبأ نيب فوقو ناملغلاو .. هماركا ىف

 اهلامجب ةاتفلا كلت هترحس دقو « كلملا ةديس نايسن ىلا نيدلا دامع

 « ةذيذللا رومخلا اهيفو حادقألا تراد نأ دعب اميسالو .. اهفطلو

 ميعنلا ىف هنأ هنهذ ىف ماقو .. ةعاسلا كلت ريغ ىف ركفي ال حبصأف

 « هنع ضارعالا ىف تذخأ هءاضرو هليم ةاتفلا كلت تأر املو

 فلزتي حبصأ ىتح اعافدنا رومخلا هتداز دقو .. افغش دادزي وهو .

 : تلاق اهب هناتتفا نم تققحت املف « عنمنت ىهو اهلزاغيو اهيلا

 . ةبرجتلا ليبس ىلع انه ىلا تئج امنا تنأف « كدح نع جرخت ال »

 سفتلا لذب هنود نم نا .. الهس هيف عمطت ام ىلا لوصولا سيلو
 » ربكألا مامالا ةعاط ىف

 تنك دق » : لاقو اناتتفا داز هنكل ؛ ضارعالا اذه هيلع قشف

 « 9 ىتنيعداخت تنك لهف .. دعتبأ انأو نيبرقتت ةهرب ذنم

 ماقملا ىلا كله المع ىتأت نأ دبال نكلو .. الك » : تلاق

 اذاو .. كتدارا عوط نوكأ كلذ دنعو « امئاد ميعنلا اذه ىف
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 .. ءىش لك ىف ىقيقحلا ميعنلا دجتو « كتباجأ رايطألا تبطاخ
 المع لمعت نأ ىسعف « ميعنلا كلذ نم اريغص الاثم الا هارتام سيلو
 كتلاسبو كلامجب تنتف ىنأ لاقي قحلاو .. راوجلا اذهل كلهؤي

 عيطتسأال ىننكلو . دحأ وحن لبق نم هب رعشأ مل امب كوحن رعشأو
 هنع ىفخأ نأ عيطتسأ الو « انالوم ىضر فلاخب ارمأ ىتآ نأ

 اديكأت ىننكلو « رئارسلا ايافخ ىلع علتطب بولقلا صحاف هنأل ائيش
 كلذ تلاق « ىب صاخ بيطب كرعش نهدأ اننيب ةدوملا تاقالعل

 مل ةحئار هنم تحافف هتحتف مث « اهباوثأ نيب نم اقح تجرخأو

 هيدي هب تنهدو بيطلا ضعب تذخأف .. هتايح ىف اهلثم مشي

 هذه ظفحا » : تلاق مث . هسفن تباطو كلذ هل ذلف « هرعشو
 ترهظو 6 هللا ءاش نا مئادلا ءاقللا ىقتلن ىتح اننيب اراكذت ةخئارلا

 خيلا كلذ نم ابيهت وه دادزاف « اهينيع ف باجعالا لئالد

 تكسف بيجعلا

 ىلا ليمب نيدلا دامع سحأ بارشلاو ماعطلا نم غارفلا دعبو

 كلتو ماعنلا شررب وشحملا ريرحلا نم اشارف دسوتف « مونلا

 ةليلق قئاقد ضمت ملو « هنع ضرعتو هبعادت هبناج ىلا ةيروحلا
 مونلا هيلع بلغ ىتح
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 تخت

 بيحع رس

 ناك امك نيدلا دشار ةعاق ىف وه اذاف ىلاتلا مويلا ىف قافأو

 تفلت لعجف .. لولحم هرعشو « ضيبألا بوثلا هيلعو « لبق نم

 ىأر هنأ ةلهو لوأل هنهذ ىلا ردابتف « هبوث ىف رظنيو الامشو انيمي

 قبب ملف « هيديو هرعش ىف بيطلا ةحئار مش نأ ثبلام مث . املح

 ىأرف هسفنل ليلق دعب هبتتاو . ةقيقح هآر ام ىأر هنا كش هدنع

 .. هبناجب ميحرلا دبع هقيدص ىأرو « هكرت امك اسلاج نيدلا دشار

 ةحئار نا » : ميحرلا دبع هل لاقف هردص ىلا هتئمضو هل شئهف

 ميعنلا كل حاتي نأ ىسعو كل ائينه .. كرعش نم ثعبنت ةنجلا
 لوطب عداو « هيتبكر لّبقو « انالوم ىمدق دنع ثجاو مق . مئادلا

 « هئاقب

 . هتماركب حيحص داقتعا نع خيشلا ىمدق ىلع ىمارتو ضهنف

 نآلا تنأ » : خيشلا هل لاق مث « اهلكبقف هدب هيلا عفدو هعنمف لّبقو

 ىلا ىقترت نأ ثبلت ال كنأ ىل حوليو « نييئادفلا انئانبأ نم
 سوبد خيشلا تيصوأ دقو كتفرغ ىلا مق . نيرينتسملا فاصم

 لاق « ىنم دهعب كدوزأ نأ كجورخ لبق بحأ ىننكلو . اريخ كب
 دامعو « هينيع ف قدحي وهو هعم نيدلا دامع ضهنأو ضهنو كلذ

 هبلغت نأ كشوت .. لجرلا كلذ ىنيع نم ثعبنت ةوقب رعشي نيدلا
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 ةوقب هيديب نيدلا دامع ىدي ىلع خيشلا ضبق دقو .. هرمأ ىلع

 هحتفف « كمف حتفا » : هب حاص مث قئاقد ةدع كلذك ثكمو

 دبع ىلا راشأو هكرتو « اعيطم ايئادف نك » : لاقو هيف لفتف
 هتفرغ ىلا هب بهذي نأ ميحرلا

 تلوتسا دقو « ناتماص امهو سويد خيشلا ةفرغ ىلا ايشمف
 . رحسلا هباصأ نم وأ ذوخاملاك حبصأو نيدلا دامع ىلع ةشهدلا
 مأتنهو « هبايث نيدلا دامع لدب « سوبد خيشلا ىلا الصو املخ

 هدوقنو هرجنخ هيلا داعأو .. ربكألا خيشلا ىضر نم هلان امب سوبد
 مهنم ادحاو حبصأو « هرهاوجو

 ىركذ ىلا داع ءاقشلا راد ىلا ميعنلا راد نم داع املاح هنا ىلع

 ميحرلا دبعب ولخي نأ همه حبصأف « كلملا ةديسو نيدلا حالص

 : نيدلا دشار لوق وهو . سمألاب هرطاخ لغش الاؤس هلأسيل

 ملعي وهو هليلعت عطتسي مل هناف « نيدلا حالص ءاقب هللا لاطأ »

 ارارم هلتق دمعت هنأ

 بايغلا ىف رابجلا دبع هقيدص نذأتسا هناف « ميحرلا دبع امأ

 تابف .. نيرينتسملا ةجرد ىلا هتيقرتل تددحت ىتلا ةليللا كلت

 سجاوهلا هيلع تمكارت دقو « رمحلا نم رثحأ ىلع رابجلا دبع
 ركذت 6 هرعش نم بيطلا ةحئار تعوضت املكو .. بئارغلا هتذخأو

 ةداعسلا بابسأ نم كانه هاقال امو ةاتفلا كلت

 هقيدصب اذا « راهنلا علط امئيحو .. اعطقتم امون ةليللا كلت مان

00091 



 سس
 نيل

 رابجلا دبع ضهنف .. هينيع ىف ىلجتن رشبلاو هءاج ميحرلا دبع '
 نأ ىل قحب الو ىنم ىقرأ نآلا ذنم تحبصأ دقل » : لاقو هلّبقو

 « لعفأ تنك امك .. ىخأ : كيدانأ
 « اريثك كلذ نم نتمأ انتقادص نا » : لاقو ميحرلا دبع كحضف

 ثبلت الو . دحاو دهع نم ناوخأ نآلا نحنو انبباحتو نيبيرغ انك
 انأ لب .. ابيرق كلذ كل ىنمتأ .. ىتبتر لثم ىلا ىقترت نأ تنأ

 « ةقث نع هعقوتأ

 ىأر علطتسي نأ همهي ناك امناو « همهي فرشلا كلذ نكي ملو

 داع هلتق ىوني لازيال هنأ ملع اذاف « نيدلا حالص ىف نيدلا دشار

 «رمعلا لوطي هئاعد قدص نم ققحت اذا امأو .. ىلوألا هتمهم ىلا

 امك ىقرتلا برق عقوتأ الف انأ امأ » : لاقف رخآ ىأر هل ناك

 ىل رسفت نأ وجرأ امناو .. كدي ىلع هيف عمطأ ءىشل ىتقادص

 مقوم ىدنع عقوف © سمألاب ربكألا خيشلا نم هتعمس دق امالك
 « .. ىروعش لثم ترعش كلعلو « هقدصأ ملو بارغتسالا

 حالص ءاقب هللا لاطأ : هلوق ىنعت كنظأ » : ميحرلا دبع لاقف

 « ؟ نيدلا

 ..؟ ىرت فيك .. ىنعأ ىذلا اذه .. معن » : نيدلا دامع لاق

 هنا ملعأ انأآو 7 ةقيقح هلوقي ام ىنعي وه لهو + هلوق برغتست الأ

 وهو كلذ لعفي فيكف « ةرم ريغ نيدلا حالص لتقل اسانأ ثعب
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 « هريسفت بحأ ىذلا رمألا وه اذه ؟ هءاقي بلطي
 مالكلاب مهيو نيدلا دامع ىلا رظني وهو ميحرلا دبع مستباف

 تنك اذا » : هل لاق ددرتي نيدلا دامع هآر املف .. هسفن كسمي مث

 . ملعت امك ىنمهي كلذ نأل اهب ىنربخت نأ وجرأ ةقيقحلا فرعت

 « ناطلسلا اذه عم ىرمأب سانلا ملعأ نم كلعلو

 ملعا » : لاقو مامتهالا رهظأو « هسلجم ىف ميحرلا دبع لدتعاف
 تناك اهتركذ ىتلا مامالا خيشلا ةرابع نا نيدلا دامع ىقيدصاي

 تحبصأ نيرينتسملا'نم ترص املف .. سمألا ءاسم ىلا ىتلع ةقلغم

 رارسأ رئاس لثم هيلع تنمتألا ارم ىه تسيلو . هتفرع ام ةلمج ىف
 بجاولا ىنعنمي ال كلذلو اضرع هيلع تعلطا ىننكل « ةريشعلا هذه

 « كلاؤؤس ىلع كبيجأ نأ نم فوخلا الو

 ديري له .. هللاب لق » : لاقو ء« هقنعب نيدلا دامع لواطتف

 « + نيدلا حالص ىالوم ءاقب لوطي نأ ةقيقح ربكألا خيشلا

 وهو « هبلق لك نم كلذ ىنمتن هنا .. معن ) 3 ميحرلا دبع لاق

 « راهن ليل هبلطي

 وه مث هلثقي نم ثعبي فيك .. بجعلل اي » : نيدلا دامع لاق
 « + هئاقب لوطب وعدي

 ليبق نيدلا حالصل ثدح ام ىنعت كلعل » : ميحرلا دبع لاق

 هسأر قوف رجنخلا دجوف حابصلا ىف ضهن ذا « رصم نم كجورخ
 « هبناحب ديدهتلا ةلاسرو
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 © هينعأ ام اذه .. معن » 3 نيدلا دامع لاق

 لوط ىف ربكألا خيشلا ةبغر ىلع ليلد اذه » : ميحرلا دبع لاق
 نم نكمت ىذلا ىئادفلا رمأل كلذ الولو « نيدلا حالص ءاقي

 هسرغب نأ هسأر دنع هتداسو ىف رجنخلا سرغ ىتح هيلع لوخدلا

 ىفتكي نأب هرمأ هنكلو .. هعنمي ام ةمث نكي ملو ؛ هردص ىف

 « ايح هئاقب ىف هتبغر عم ديدهتلاب
 ثعابلا مهفأ مل ىننكل » : لاقو كلذ نيدلا دامع برغتساف

 هكتفب رهتشا دق # هللا هظفح  انخيش اذهو « ةبغرلا كلت ىلع

 حالص ىتح « هأشخي ال نم مهيف قبي ملو .. نيطالسلاو كولملاب

 )» .. و ءايحأ مهءاقب بحي فيكف .. هسفن نيدلا

 ءاقبلا لوط سمتلي ال هنا .. ال .. ال » : الئاق همالك عطقف

 « نيدلا حالص ريغ ءالؤه نم دحألا
 <« ىل حصفت نأ وجرأ ..# اذالو » : نيدلا دامع لاقف

 تب هللا هدبأ  انخيش نأ ىخأ اب ببسلا » : ميحرلا دبع لاق

 اهيف تومي, ىتلا ةنسلا سفن ىف تومي فوس هنا ىحولاب ملع

 ىناثلل دبال هبحاص لبق امهنم تام نمف « نيدلا حالص ناطلسلا

 نيدلا حالص ةايح ىلع صيرح كلذل وهف .. ةنسلا كلت ىف هعبتي نأ

 خبشلا اذه قدص ىف كش كدنع لهو .. وه هتايح ىلع هصرح

 نم اليلق ناك ناو ؛ ىفكي ام هتازحعم نم تيأر دقل + ميظعلا

 « ريثك
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 ال قدصم وهو .. هعمس اميف ركفي ذخأو نيدلا دامع قرطأف

 ىف نيلجرلا توم دقتعاف « هسفنب هدهاش ام دعب نيدلا دشار هلا

 رمع لوطي نأ نيدلا حالص ةحلصم نم حبصأف .. ةدحاو ةنس

 لجرلا اذه ةايح ىلع ةظفاحملا ىلا هتمهم تلوحتف .. نيدلا دشار

 نم جورخلا ىلا ليع حبصأو « تضقتا دق هتمهم ربتعاو )١( هلتق الآ

 ىرشبلا كلت هيلا لقنيل نيدلا حالص ىلا عارسالاو نصحلا كلذ

 بيطلا ةحئار هراكفأ تضرتعاو . كلملا ةديس هتبيبح ىريو

 هليم دتشاو مهولا ىلع تبلغت ةقيقحلا نكل « ةنجلا كلت رظانمو
 دشار هلسري نأ الا كلذ ىلا ليبس ةمث نكن, ملو .. جورخلا ىلا

 هقبدص ىلا تفتلاف « ءارمألا وأ كولملا دحأ لتقل ةمهم ىف نيدلا

 كتقادص ىسنأ ال » : لاقو ههجو ىف داب نانتمالاو ميحرلا دبع

 . ديلاب سملي داكي اروعش كتدوم قدصب رعشأ ىنا ميحرلا دبعاي

 « ائيش كنع ىفخأ نأ ىل ىغبن الف .. ةميظع كب ىتقث تناك كلذلو

 « + ةقثلا هذه لغتسا نأ ىل نذأت لهف

 « .. كل ادب ام لق » : ميحرلا دبع لاق

 ىنئجلت ىتلا بابسألا نايب ىلا ىب ةجاحال » : نيدلا دامع لاق

 رصمب ىتقالع ملعت تنأف « نصحلا اذه نم جورخلا ةعرس ىلا

 « كلذ ىلع ىندعاست نأ وجرأ كلذل

 ةمهم كل اوريد اذا الا متيال كجورخ » : ميحرلا دبع لاق

 (م1165) اه مم ةنس ايفوت نيدلادشارو نيدلا حالص نأ خيراتلا ىف )١(
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 « ءاربكلا نم ريبك لتقل اهذافتا ف بهذت
 <« هب نورمأب ام لعاف انأو « كلذ نكيلف » : نيدلا دامع لاق

 ةصرف منتغأل نيموي وأ اموي ىنلهما » : ميحرلا دبع لاق
 « .. كلذ ىلع ىندعاست

 هللا كراب .. كدعو قيقحت راظتنا ىف ىنا » : نيدلا دامع لاق

 « كيف

 ,ىئتلع ناف « نآلا باهذلاب ىل حمساو » : ميحرلا دبع لاق
 كيلا دوعآسو .. اهزاجنا نم دبال ةديدجلا ىتبترب قلعتت تابجاو

 « هيلا قفوأ امب
 « ىخأ اي كركشأ » : نيدلا دامع لاق

 .. فرصناو ميحرلا دبع ضهنو

32 

 قاقلاو كوكشلا

 رّثم امو لاوهألا نم هبانتا ام دعب هسفنب نيدلا دامع الخ امل

 الا ددزي ملف هعمسو هآر اميف ركفي ذجخأ « بئارغلا نم هب

 ذخأف ميعزلا كلذ ليجدن نع هعمسي ناك ام عجارو « ابارغتسا

 نم هدهاش ام ليلعت عطتسي مل هنكلو « فعضي هتاماركب هداقتعا

 لوصو لبق عئاقولا ىلع علطي فيك .. الوقعم اليلعت تازجعملا
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 8 رسلا ىلع هعلطتف ةرعشلاو « هبيجيف تيملا ملكي فيكو اهرابخأ

 ىلع نيشمي ىتاوللا روحلاو تابيطلا نم اهيف امب ةنجلا هذهو
 نيعاليو « نهعيطتف رايطألا نيطاخيو « ركعتي الف ءاملا حطس.
 ةحودنم ري مل رهاوظلا هذه هل تلثمت اذاف . نهيذوت الف دوسألا
 نيدلا دشار خيشلا ةماركب داقتعالا نع

 علو .. نصحلا كلذ ىف ىثمتن نأ هل رطخف « ريكفتلا نم بعتو
 ضرأ ىأرف ىثمو ضهنف . هلهأ نم حبصأ هنأل هعنمي ام ةمث قبح

 نم لبجلا كلذ نيب ام الا تابنلا نم اولخ هب طيحب امو نصحلا
 نم ميعنلا لاثمأ نم سمألاب هدهاش ام ركذتف « ةديعبلا لوهسلا

 «نوكي نأ نكمي نيأو « هتقيقح ةفرعم ىلا لامف « راهنألاو راجشألا

 « ةقيدحلا كلت ىلع اهنم فرشي هلعل تاعفترملا ضعب ىلا دعصخ
 هرصب ليجي وهو # عقو هرظن نكل .. كلذ نم ءىش ىلا قفوي ملف
 مل بكر ىلع كانه ىلا هلوصو موي هيف لزن ىذلا لهسلا ىف
 مهدجو اوبرتقا املو . ةفاسملا دعبل مههوجو نيبتب نأ عطتسي

 . مدخلاك ةاشملا نم ةعامج مهباكر ىف ناسرف ةعضب مهو نيمكتلم

 سجاوهلا نم هيف وه اميف ريكفتلا ىلا داعو « مهرمأ همهي ملغ
 كانه نم جورخلا ةعرسل اسامتلا

 ضرعتلاب الا هيلع اليحتسم كلذ دجوف « رفي نأ هسفن هنثدحو

 دبع هقيدصب ناعتسا اذا كلذ نع ىنغ ىف وهو .. ديدشلا رطخللا

 هذاقنتا ليبس ىف اعسو رخديال هنا ىف هدنع كش الو « ميحرلا
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 اللا

 ىتح لبجلا نم اوند دق مهآرف « بكرلا كلذ ىلا هرظن داعأو

 وأ لبجلا كلذ نم مهنا هيدل حجرتف .. هينيع نع هحفس مهبجح

 معمتجم ىلا لوكحتف « عوجلاب سحأو .. هراوج ىف نيلزانلا
 نم هغلبم غلبي نم مهنبب دجي ملو .. مهعم ماعطلا لوانتف نييئادفلا
 2 كانه نم جورخلا ىف ةبغر دادزاف « ساسحالا ةقرو سفنلا ولع

 رمجلا لثم ىلع وهو ميحرلا دبع ةدوع رظنني ثبلو
 .لغتشاف « ميحرلا دبع ري ملو .. ىلاتلا مويلاو « مويلا كلذ ىضق

 بايغ ظحال نيح هلابلب دازو . هفلخت ببس فرعي ملو ؛ هرطاخ
 هنا هغلبو . نيمويلا كنيذ ءانثأ ىف هتفرغ نع اضيأ سوبد خيشلا

 .تثدح ةماه رومأ ىف ةثحابملل ربكألا خيشلا عم لغاش لغش ىف

 مهآر نيذلا 0 ركذتقف . سمألاب اولصو سانأ ءىج دعب

 هئبني ملف .. عالطتسا ىلا لامف « ةحرابلا لوأ نيمداق

 نم ةسماخلا الا اهيلع لطي ال رابخألا هذه نأل « دحأ ةقيقملا

 .. ميحرلا دبع هقيدص ىتأي ىتح ثيرتي نأ ىأرف .. نيرينتسملا
 ةبخن عم هنا هل ليقف « هنع قافرلا ضعب نم مهفتسا هأطبتسا املف

 ربكألا خيشلا دنع لغاش ىف نيرينتسملا
 « راظتتالا نم ادب ري مل هنكل « عالطتسالا ىلا اقوش دادزاف

 هنم للملا ذخآو اعرذ قاضف ... هرب ملو عبارلا مويلا فصن ىضفمو

 هلبقتساف هوحن مداق وه اذاف .. هنع ثحبلاب مكهو « اميظع اذخأم

 رذتعي ذخأو هلكبقو ميحرلا دبع هيلع بكأف . ءاملل نآملفلا لابقتسا
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 ف نكي مل لغاش ىف تنك .. ىخأ اب ىنرذعا » : لاقو هرخأت نع

 « ديدج لغاش ثدحي كيلا ءىجملا ىلع تمزع املكو « نابسحلا
 . كتيؤر دنع ىبارطضأو ىقلق تيسن » : نيدلا دامع لاق

 نم صلخنت نأ كنكمي « سأب ال .. ابعت كل ببسأ ىنأ زعشأو

 تقفو له .. نصحلا اذه نم اهب جرخأ ةمهم ريبدتب بعاتملا هذه

 « 7 كلذ نم ءىش ىلا

 « طقف بلطلا فصن ىلا تقفو » : ةبعادملل كحضي وهو لاق

 « 9 كلذ فيك » : نيدلا دامع لاق

 نصحلا اذه نم جورخلاب ارمأ بلطت تنأ » : ميحرلا دبع لاق
 « ءارمألا دحأ لتقب ارمأ كل تردصتسا دقو .. ءارمألا دحأ لنقل

 « نصحلا اذه نم جورخ ريغب نكلو
 هللاب » : لاقف حازملا ىلع هلمحو « هلوق نيدلا دامع برغتساف

 « : دعب ءىش ىلا قفوت ملأ .. ةقيقملاب ىنحراص
 رمأ ردص دقل .. قحلا كل لوقأ ىننا » : ميحرلا دبع لاق

 « .. نصحلا اذه ىف ميقي ريمأب كتفت نأب كل ربكألا خيشلا

 هتبغر نأل هسفن تضبقتاف « ميحرلا دبع ىنيع ىف دجلا ىأرو
 حصفا » : لاقف « لتقلاو كنفلا ىف تسيلو .. جورخلا ىف تناك

 بلطأ ىنا ملعت تنأو .. ةراشبلا هذهب ىنتجعزأ كناف ىخأ اب

 « لتقلا لبق جورخلا
 رمأ ردص دقو ةليحلا ام نكلو « كلذ ملعأ » : ميحرلا دبع لاق
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 كيلا اهب دهعيس ىتلا ةمهملا نأل كيف ىربك ةقث ىهو .. خيشلا

 انالوم تيأردقو « كئاقترا ليجعت ىف ببسلا نوكتتس ىهو . ةقاش
 « كلذ ىف ةبغرلا ريثك خيشلا

 هيف دجي ملو 6 هعمس اميف هتركف لمعأو « نيدلا دامع قرطأف

 « ؟ ىل اغالب اذه كمالك ربتعأ له » : لاقف .. ةليح

 مامالا خيشلا كمدقتسي فوس .. الك » : ميحرلا دبع لاق

 انأ امأ . ديري امب كرمأبو تابثلاو ةميزعلا حور كيف ثبيو هسفن
 « قلق ىف كنا ىملعل ارس قيدصلا ةبطاخم كبطاخأف

 كنا كل لوقأ نأ ىخأ اي ىل حمسا » : لاقو همالك عطقف

 « اقلق ربخلا اذهب ىنتدز
 «.. رابجلا دبع اب قلقلا اذه ةبقاع دمحتس » : ميحرلا دبع لاق

 هب حوبي نأ ديريال ارس متكي هنأك مستباو
 ضعب تففخ الأ هللاب .. كدارم مهفأ مل » : نيدلا دامع لاقف

 باطأالو « رسلا ىلع ةظفاحملا ةليضف ملعأ انأ .. حيملتلاب ولو ىب ام

 فيفخت 'وجرأ ىننكل « هيلع تنمتْؤا سدقم رسب حوبت نأ كنم
 دهعيس ىذلا ريبكلا وأ ريمألا وه نم ىل لق . ءىثلا ضعب ىقلق
 «© نصحلا اذه ءاربك فرعأ ال ىنا + انه ميقم وهو هلتقب ىتلا

 قراط وه امناو « انئاربك نم سيل وه » : ميحرلا دبع لاق
 « ائيموي ذنم انءاج

 لهسلا كلذ ىف نيمداق مهآر نيذلا بكرلل نيدلا دامع نطفف
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 هلعلف مايأ ةعضب ذنم لبجلا اذه ىلا امداق ابكر تيأر » : لاقف

 « # مهدحأ ناك

 رسأ ىنأ ملعا .. بكر ىف ءاج دقل .. معن » : ميحرلا دبع لاق

 هتوص ضفخو « .. اريطخ ارمأ كيلا

 مودق برغتسأ ىننكلو « كلذ تملع » : نيدلا دامع لاقف

 ىلع هتردق ملعي وهو .. هودع ىدي نيب هتايح ىقليل ودعلا اذه

 « هلتق

 هئاقدصأ نم وه لب خيشلل اودع وه سيل » : ميحرلا دبع لاق

 ىلا ةخيشملا ريصت نأ لبق ناريغص امهو اقرتفا .. هئاصخأ صخأو
 تراص نآ لبق اذه انالوم نا ملعت كلعلو . نيدلا دشار انالوم

 خيش مدخو « ندسلا رقع همسا ناكم ىف ميقي ناك ةمامالا هيلا
 « نيدلاو ملعلاب هدي ىلع هتقفتو مليدلاب تاومألا ىف ةيليعامسالا

 رهتشاو « متلعيو ظعب ذخأو بلح ىف لزنو ايروس ىلا لقتنا مث
 رخص ىلع سلجي ناكو . اجاوفأ سانلا هيلا رطاقتف ىوقتلاب
 رثكف هنايبب سانلا رحس امئاو . رخصلاك دماج وهو مهظعبو

 همسا الجر ذئموي ةيليعامسالا خيش ناكو . هوديرمو هباحصأ
 ى ىفتخاف هلتقي نم هيلا ثعبف .. هبصنم ىلع هنم فاخ دمحم وبأ

 هفاخف دمحم ىبأ رمأ فعض ىتح ايفتخم لظو « بلح برق فهك
 مويلا فيضف « انالوم ةريس ةصالخ هذه .. ناكملا اذه ىلا لقتتاو

 مث فهكلا ىلا هقفارو هترصن ىف اودهاج نيذلا هئاقدصأ زعأ نم

 ارقي

 نيدلا حالص - ١
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 اف

 انالوم هاقالف « ىهام ملعأ ال ةمهمب نآلا داعو . رافسألاب هنع لغش
 « امهنيب راد اذام ىردأ تسلو .. ةرم ريغ هب ىلتخاو ءاقل نسحأ

 زعأ نم هناو اريثك هب حرف انالوم نأ انلاجر نيب عئاشلا نكل
 نع ىنربخأو « ارس سمألاب ىلا ثعب هناف كلذ عمو . هئاقدصأ

 ..ةريطخ ةمهمب قيلت تنك اذا ىنلأسو « اهردق قح كتلاسبل هريدقت
 . كيلا دهعت ةمهم ىف بغار كنأو « كلذ عيطتست كنأ هل تدكاف

 ىدبأ دق هتيأرف .. نصحلا اذه لخاد اهلعجي هيسحأ نكأ ملو

 نأ بجي هنأب ىلا ركسأو ىربك ةقث ىتف عضوو اريبك امامتها

 اهنأ كيلع ىفخي الو . كدب ىلع ميدقلا قيدصلا اذه نم صلختن

 ةعضب ذنم الا نييئادفلا كلس ىف مظننت مل تنأو كيف ةميظع ةقث
 « مايأ

 ىف ركفي ايغصم ميحرلا دبع ثيدح ءانثأ ىف نيدلا دامع ناكو

 هل ميدق قيدصب كتفلا ىلا دمع هنا فيكو « ةيغاطلا اذه ءاهد

 هنأل هتماركب هداقتعا فعضف .. هقيرط ىف ةرثع رجح هءاقب ىأر هنأل

 ريغتب هنظ ذخأو . ءاقدصألا ةنايخب رمأت ةمارك وأ ةيالو فرعبال
 هبتأ, اررض مهوتن دق ذا « هسفن ىلع هنم فاخب حبصأو .. هيف

 ملو .. رطاخلا اذه نع توكسلا بحأ هنكل « هلتقب رمأيف هدب ىلع

 ىف ةميظع ةقث اهنا ةقيقحلا ىف » : لاقف هب حيرصتلا ىلع رسجي
 ءاقدصأ نم ناك هيلا راشملا لجرلا نأ قثاو تنأ له نكلو « انيلك

 « ؟ خيشلا انالوم
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 ىدنع بر الو « كلذ نم ةمات ةقث ىلع ىنا » : ميحرلا دبع لاق

 اهلوقأ نأ عيطتتسأ ال كلذ ديوتت ةريثك ءايشأ ملعأو « اقلطم كلذ ىف

 دمحتس كنكلو « هقيدص لتق ىلا دمع هنأل خيشلا انالوم لمع

 « .. نآلاف .. نيح دعب هلمع

 نع هعافد ثيح نم هلمعب ابيصم ناك امير » : الئاق همالك عطقف

 ىتايح ىلع ىثخأ نآلا ذنم تحبصأ ىننكل .. هيلع هرذعاف هتطلس

 هضرعب دق ام مغرب « هريمض ىف امب احرصم كلذ لاق « كتايحو

 رطخلل كلذ

 مستباف « ميحرلا دبع سفن نم ىوه حيرصتلا كلذ قفاوو
 ةمثو .. اضيأ ىل رطخ هنأل كشلا اذه ىلع كمولأ ال » : لاقو
 تحنس امير نيرينتسملا كلس ىف ىماظتنا دعب ىل ترهظ رومأ

 دهعتس ىتلا ةمهملا ملعت نأ بولطملاف نآلا امأو « اهنايبب ةصرفلا

 نأ ثبلي ال .. كل حصان ىنا ىرتسو اهلوبق ىف ددرنت الف كيلا
 ىقتلتسو نآلا بهاذ انأ .. هيلا كوعدي خيشلا لوسر كيتأب

 فرصناو كلذ لاق « ذئدعب

 ضف
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 تل

 ناماس خب لا

 نع هعمس ام ددري وهو رمجلا لثم ىلع نيدلا دامع ثكمو
 لظ هنكل .. هتامارك ىف كوكشلا هيلع تبلغت دقو « نيدلا دشار

 مصا خيبشلل مداخ هءاج ذا « كلذ ىف وه امنيبو .. هتايناكما مظعتسي

 الثل ةمدخلل مكبلا مصلا ىنتقي امناو .. همدخ رئاس لثم مكبأ

 رماوألا نولمحي مهف . هلاجر نيبو هنيب رودي امم ائيش اومهفي
 هب لخد ىتح هرثأ ىف ىثم هبلطي مكبألا كلذ ءاج املف . ةراشالاب

 دقو . هاوس اهيف سيل ةريغص ةفرغ ىف وهو « نيدلا دشار ىلع

 ءارو هاديو « اباباو اباهذ ىثمت لعجو ةريغص ةمامعب ففخت

 ليلق جرع هيفو هرهظ
 . مارتحالا ةفقو فقوو بيهت هيلع نيدلا دامع رظن عقو املف

 «هءارو بابلا قلغأو .. فرصني نأ سراحلا ىلا نيدلا دشار راشأف

 دشار مستناف « ىثمف هيلا هادانف .. نيدلا دامع الا هدنع قبب ملو

 « ىنيع ىف رظنا » : هل لاقو نيدلا

 امهنم رياطتب ررشلا داكيو .. ناعملت امه اذاف رظنف
 « 7 امهيف ىرت اذام » : نيدلا دشار لاقف

 ديغ ىالوم اب ائيش امهيف ىرأ ال » : لاقو هلاوتس برغتساف
 « ءاكذلاو رونلا
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 راكي

 .. ةريثك ءايشأ كلنيع ىف ىرآف انأ امأ » : نيدلا دشار لاق

 « كريمض هنكي, ام امهيف أرقأ ىنا

 نم هرماخ ام ىلع نيدلا دشار علطي نأ نيدلا دامع ىثخف
 « لبق نم هانققحت دقف .. كلذ ىف ةبارغ ال » : لاقف « هيف كوكشلا

 كتعاط قدص نم تققحت ىنأ ىنرسيو » : نيدلا دشار لاق

 نوكي ال اذهو كتافاكم ىف عرسأ نأ تيأر كلذلو « كصالخاو

 اذه ىف اسرق كلذ تلعج ليجعتلا ىف ةبغرو . اهيضقت ةمهمب الا

 « 7 تمهف .. نصحلا

 « ىالوماي كرمأ عوط ىنا » : نيدلا دامع لاق

 اذه روس لخاد درفنملا تيبلا اذه ىف نا » : نيدلا دشار لاق

 ءاضوض الب ملاعلا اذه نم بهذي نأ ىغبني اريبك اريمأ نصحلا
 « ؟ كيأر امف .. كدب ىلع كلذ نوكي نأو « ىوكش الو

 ىدي نيب ىأر دبعلل لهو » : لاقو ةعاطلا ءانحنا ىنحناف

 « لعفيف هرمأي امنا + هالوم

 هينيع ىف رظني نأ هرمأو هيفكب نيدلا دامع لمانأ ىلع ضبقف

 .. نيعللا ناميلس خيشلا لتقت نأ رابجلا دبع اي ديرأ » : هل لاق مث
 « .. ديرأ اذكه .. هسافنأ دمختو

 تردص ىتلا ةعزفملا ةمغنلاب « كلذ عامس دنع نيدلا دامع سحأف

 ترياطت ةيئابرهك ةرارش نأكو .. هقورع ىف ترج ةريرعشقب « هنع

 دق» : نيدلا دشار لاقف . هتدارا مغر هينفج ضمغأف « هرصب مامأإ
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 ءازج لانت فوسو ديرآ ام لعاف كنا .. رابجلا دبع اب تنسحأ

 ناميلس خيشلا وأ ناميلسل مداخ نآلا ذنم كنأ ملعاو .. كنتامأ

 رثيغو مدخلا سبالم سبلاف .. هتاجاح هل ىضقت « هنومسي امك

 هلتقت ةصرف هنم منتفت ىتح هئاضرا ىف كدهج لذباو « كتفايق

 هنذأ نم هيتفش ىندا مث « نيرينتسملا ةقبط نم كلذ دنع حبصتسو

 ةمينغ نوكتس لامجلا ىف ةعراب ةأرما لجرلا عمو » : هل لاقو

 ىلع دامتعالا كنكميو « هريغو ثاثأ نم هكلتمي ام رئاس عم كل

 : ىفكي اذهو . ليصفتلا ضعب ىف ميحرلا دبع اندلو كقيدص

 © مزلي امب كدادعا متي وهو .. سوبد خيشلا انبئان ىلا نآلا ضما

 «رثأتلا مظع نم فجتري وهو جرخو هعدوف .. هلمانأ كرتو كلذ لاق

 نأ همهي ملو . اذه ناميلس نوكي نأ هاسع نميف ركفي ذخأو

 اليدب كلملا ةديس نع ىضري ال وهو « ةليمج هتأرما نوكت

 ىف ةدايز ىلا ةجاح ىف نكي ملو « سوبد خيشلا ىلا اوت راس
 هيلع هلوخد دنعف .. هنم بلط امم ةنّيب ىلع ناك دقف .. حيضوتلا

 « بابلا قلغاو .. رابجلا ديعانب لخدا » : هل لاق

 مدخلا سالم هاطعأف هسفنب سوبد خيشلا ضهنو لخدف

 اباتك هيلا عفدو « اريثك هلكش ركيغت ثيحب هتفايقو هرعش حلصأو

 امداخ نوكتو « لزنملا كلذ ىلا باتكلا اذه ذخأت » : هل لاقو

 « 7 تمهف له .. ربكألا خيشلا انالوم كرمأ امك هبحاصل
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 ارذفو

 رظن هجورخ لبقو « امامت مداخلاك وهو جرخو .. اعيطم راشأف
 سوبد خيشلا ةقاطب هدب ىفو « هسفن ركنأف .. ةآرملا ىف ههجو ىلا

 لتقأ فيك» : هسفن ىف لوقيو هباهذ ىف ددرتي وهو « ناميلس ىلا

 هنا ميحرلا دبع لوق هل رطخف « ؟ هنيبو ىنيب رأث الو لجرلا اذه

 ةيو قوق ةملارا دلك قا ديدي
 بايلا دجوف هل هوركذ ىذلا لزنملا ىلا لصو نأ ثبل امو

 ملف « راوجلا كلذ ىف ناميلس خيشلا نع ثحبلا ىف ذخأف « اقلغم

 « همودق رظتني تيبلا لظ ىف رخص ىلع سلجف . ربخ ىلع هل فق

 .. ةصرفلا حونس ابقرتم هباوثأ تحت هأبخ ىذلا رجنخلا دقفتو

 لتقلا رمأ ىف ددرتب لظ هنكل

 هسأر ىلعو دعب نع امداق الجر ىأر ذا ؛« كلذ ىف وه امنيبو

 لوح اهتحت هرعش لسرأ دقو « مجحلا ةريبك نوللا ءارضخ ةمامع

 ةحبسم هردص ىف قلعو ةليوط ةبحب لمزتو « هيفتك ىلا هسأر

 هنأك .. متمتيو اهتابح ىصحي هديب ىرخأ ةحبسم لمحو « ةليوط
 تاولصلا ىلا ملاعلا نع نوعطقنملا لعفي امك « وعدي وأ ىلصي

 بقاري لعجف .. ةلاحم ال ناميلس خيشلا هنا ققحتف « تاوعدلاو

 هيدي ليبقتب مكهو هيلا مدقتف « هنم اند ىتح مداق وهو هتاكرح

 مل وهو اهآرقو اهتضفو اهلوانتف « سوبد خيشلا ةقاطب هيلا عفدو

 : لاقو هيلا هرصب عفر اهتءارق متأ املف . دعب نيدلا دامع ىلا رظني

00091 



 ضي

 ؛ كلسرأ ربكألا خيشلا انالوم نا سوبد خيشلا انوخأ لوقي »

 « انتمدخل

 « + ظحلا اذه ىل متي لهو « ىديساي معن » : نيدلا دامع لاق
 ةولخلا بحأ ىنأل مدخلا نع ىنغ ىف تنك » : ناميلس لاق

 امق « ةعامجلا خبطم نم انيتأب انماعطو .. ءاعدلاو ةالصلل ىسفنب

 « 7 مدخلا ىلا ةجاحلا ىه

 ىأر هنأك هتتحس ىف سرفتب وهو هلوق عمسي نيدلا دامع ناكو

 خيشلا غرف املف . لبق نم توصلا كلذ ممسو هجولا كلذ
 ربكألا ذاتسألا ىنرمأ دق » : نيدلا دامع هباجأ هلوق نم ناميلس

 لغاش ى ناك ناف .. هيلا جاتحي اميف همدخأ ىالوم بابب فقأ نأ
 ىنرمأ اذا هرمأ ىتبلأ امناو « هب ىل نأش الف اهريغ وأ ةالصلاب
 « رومألا نم هيلا جاتحي ام وأ ماعطلا هل بلجأف

 ©« 9 كمسا ام .. انسح » : ناميلس لاق

 « رابجلا دبع » : نيدلا دامع لاق

 انيخأل ركاش ىناو « انه سلجا .. بيط » : ناميلس خيشلا لاق

 اذاف « ليللا ىف كب ىل ةجاح ال لاح لك ىلعو . هلضف ىلع خيشلا

 لوانتو بابلا وحن ىثمو « كناكم ىلا فرصناف سمشلا تباغ

 هتركاذ ىف ثحببو « هتاكرح بقاري نيدلا دامعو « هحتفيل حاتفملا

 «رصم وأ سدقلا وأ قشمد ىف هآر نيأو لجرلا كلذ نع هفرعي امع

 مسالا اذهب هفرعي صخش هل رطخي ملف
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 نوكا

 رجح ىلع اسلاج نيدلا دامع لظو « لزنملا ناميلس خيشلا لخد

 نظف « هآر نيأ ركذتي ملو . لجرلا اذه رمأب هرطاخ لغش دقو

 ىف ريكفتلا ىلا داعو هنع هركف فرصف .. هروصت ىف امهاو هسفن

 ىريو هملع امي هربخيل نصحلا كلذ نم جورخلاو نيدلا حالص
 .. كلملا ةديس

 « ءاشعلاب هيتأيل بهذف بورغلا ىلا تلام دق سمشلا تناكو

 بابلا غلب ىتح هسأر قوف اهلمحف « قابطأ ىف هل هودعأ دق اوناكو

 لوانت هحتف امنيحو .. هل هحتفي نأ لبق هراظنتا لاطو « هعرقو

 ءاج دق » : هل لاقو ارانيد هيلا عقدو هديب هلخدأو هنم ماعطلا

 « رابجلا دبع اي كنأشو فرصناف بورغلا

 رمأ ىف ركفي وهو « فرصناو نانتمالا رهظأو رانيدلا لوانتف
 همداخل نذأب ال هنا ىتح هلزنم ىلع ديدشلا هصرحو لجرلا اذه

 متاسف ميحرلا دبع هيقل ذا قيرطلا ىف وه امنيبو . هيلا لوخدلاب
 لاح نم هشهدأ امو هدهاش امب هربخأف .. ىرجخ امع هلأسو هيلع

 كل حملسي مل » : لاقو ميحرلا دبع كح ضف ناميلس خيشلا

 « + لبق نم هفرعت كنأ ركذنت ملأ .. سأب ال لوخدلاب

 « هجولا كلذ تبأر ىنا ةلهو لوأل تروصت » : نيدلا دامع لاق

 ىنأل ىركف تريغ ىننكل .. توصلا كلذ تعمس لقألا ىلع وأ
 « امهاو ىسن تدجو

 امهاو نوكت دق » : هكحض ىفخبو هنونثع كحب وهو لاقف
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 ؛ « نآلا كفارصناب راشأ فيك نكل .. ليلق دعب ةقيقحلا كل ودبتسو
 ا « : ليللا ىف كيلا جاتحي دق وهو

 ءايشأ متكتي هنا ىل رهظيو .. ىردأ ال » : نيدلا دامع لاق
 « ىتلع هئصقت قت مل ائيش هنع تفرع كنظأ .. اهيلع علثمأ نأ بحي ال

 نأ عيطتسأ ال ةريثك ءايشأ هنع تفرع » : ميحرلا دبع لاق

 احس نم هنأب كل لوقا نآ عيطتسا يتلا « رعت ابك اهب حوبأ
 دارأ هنا ىل رهظيو « هفتح هيلا رجتس ىتلا ىهو ةيسايسلا عماطملا
 هقفاوي ال ارومأ هنم بلط هنأ وأ « هناطلس ىف انخيش كراشي نأ

 عيشي نأ هبضغأ اذا ىثخ كلذل .. هرغص ذنم هفرعي وهو .. اهيلع
 ىذلا وه اذه .. هنم صلختي نأ بحأف « هتبيه نم لاقت ارومأ هنع

 <« اهفشكب ىنم ىلوأ تنأو ةقيقحلا ىرتسو « نآلا ىلا هتظحال
 ىنفرص دقو « هيف هتبأر موي لوأ اذه » : نيدلا دامع لاقف

 « دغلا حابص ىف هيلا دوعأسو .. بورغلا ةعاس

 ابرق ىقبت ةبت نأ كنكميف كفرص هنا به » : ميحرلا دبع لاق

 مايقلل ةبسانم ةصرف ىرت كلعل وأ « كيلا جاتحي هلعل « هلزنم نم
 « .. كتمهسب
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 قبررطلا ىف

 مالظلا كشوأو ٠ فئاكتت لالظلا تذخأ دقو « نييشام اناكو

 نابهاذ نحن نبأ ىلا » : نيدلا دامع لاقف . هباقت لدس نأ

 « 7 نآلا

 « .. ءاشت ثيح ىلا » : ميحرلا دبع لاق

 « رومألا ضعب ىف كثداحأ نأ بحأ » : نيدلا دامع لاق

 نم ةبرقم ىلع اهنا .. ىتفرغ ىلا لاعت » : ميحرلا دبع لاق

 « فيعض حابصم اهيفو « ةفرغلا لخد ىتح ىشثمو « ناكملا اذه

 ىف نوكت نأ بحأ » : نيدلا دامع لاقف . مدخلا ضعب هل هءاضأ

 1 « ةولخ

 ىلا راشأو سلجو « فارصنالاب همداخ ىلا ميحرلا دبع ًاموأف

 : ميحرلا دبع هل لاقف . دهنتي وهو سلجف « سلجب نأ هقيدص

 « ؟ دهنتت اذاملل .. ىبحاصاب كلام »

 صفق ىف ىنأك رعشأ ىنأل ىخأ اي دهنتأ » : نيدلا دامع لاق

 .. تيأر امك ءىش لك ىف كتعطأ دقو « اجرخم هنم ىل ىرأ ال

 ملعت كنكل . ةرم لك ىل كتحيصن قدص ركنأ نأ ىننكمي الو
 نورظتني سانآ رصم ىف ىلو اليوط انه ءاقبلا عيطتسأ ال ىنا اضيأ
 تكسو (« .. و .. ىعوجر
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 نم جرخت نأ ديرتأ » : لاقف « هينعي ام ميحرلا دبع كردأف
 « + نصحلا اذه

 ىندعاست نأ وجرأ . كلذ ديرأ .. معن » : نيدلا دامع لاق

 « هيلع
 لجأ لكلو ديرت ام لعاف ىنا كتدعو » : ميحرلا دبع لاق

 « اعيمج انجورخل ةقيرط ريدم ىنا .. باتك
 مزاع اضيأ تنأو » : لاقو ىرشبلا هذهب نيدلا دامع حرفف

 « 7 جورخلا ىلع

 « اعم انجورخ قفتا امبرو .. معن » : ميحرلا دبع لاق
 ىلاب نأمطا دقو .. لضفألا وه اذه » : نيدلا دامع لاق

 ترص نأ دعب جورخلا ىف كتبغر ببس فرعأ ال تنك ناو .. نآلا
 « .. اهرارسأ ىلع تعلكماو ةيليعامسالا ةصاخ نم

 ملكتت فوس» : لاقو تكسي نأ همف ىلع هتباتبسب هيلا راشأف

 جورخلا ف كتبغر ثيح نم امأ . ىرخأ ةصرف ىف كلذ نع

 ىف انه ىندجتف ىتلا لاعت . كتمهم نم غرفت نيح ىتلع هريبدتف
 كتمهم قيقحت ىلع رهست 'نأ كنم بلطي امناو « تاقوألا رثكأ

 « ةفورعملا

 راشأو «. . تلق امك بهاذ ىنا .. انسح » : نيدلا دامع لاق

 ردص ىف هدمغاآس ىذلا رجنخلا وه اذهو » : لاقو هرصخ ىلا

 نكلو » : الئاق مالكلا فتأتسا مث « ىدنع هل بنذ ريغل خيشلا
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 ضفر

 لهف .. ىل ةمينغ نوكتس ةجوز لجرلل نا ىل لاق دشار خيشلا
 كيلع لوعأ نأ خيشلا ىتلا زعوأ دقو ..7 لزنملا اذه ىف هعم ىه

 « + كيأر وه امف .. ليصافتلا ضعب ىف

 .ةصرف لوأ ىف فيضلا اذهب كتفت نأ ىبأر » : ميحرلا دبع لاق
 لزنم ىف ىه امناو . انه تسيلف انخيش اهيلا راشأ ىتلا هتأرما امأ

 « همدخو هلهأ رئاس عم هنم ةبيرقلا ةيرقلا راوجب نصحلا جراخ

 هلتقأ نأ لضفي هنأ انخيش نم تعمسو » : نيدلا دامع لاق

 « + كانه ىلا بهذي وه لهف .. نصحلا جراخ

 بهذي وهو ءاش ىتم باهذلاب هل نذأ دق » : ميحرلا دبع لاق

 ىضقتو اجراخ هدوجو ةصرف منتفت نأ لضفألاف .. ابيرقت ةليل لك
 « كل الالح هكلمي ام رئاسو هتأرما تحبصأ هتلتق ىتمو « هيلع

 ام .. رخآ رمأ ىف كريشتسأ نأ ىل حمسا » : نيدلا دامع لاقف

 ىقبأ مث « نصحلا اذه جراخ انأو « هذه ىتمهم تيضق اذا كبآر

 « ىقيرط ىف فرصنأو اجراخ
 « لجع ىلع كعبتأ انأو .. وه ىأرلا معن » : ميحرلا دبع لاق

 « .. 7 ىتمهم نم تغرف ىنأ ملعت فيكو » : نيدلا دامع لاقف

 العشم دقوأ لهسلا اذه رخآ ىف ترص ىتم » : ميحرلا دبع لاق

 « اعم بهذنو كيلا جرخأ انه نم لعشملا ىرأ نيحو .. اجودزم

 فارصنالاب متهو ىأرلا اذهل نيدلا دامع سفن تطسبناف
 كسفن كثدحت نأ رذحا » : لاقو هيلا هبذجو ميحرلا دبع هكسمأف
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 اور

 ذا .. ناميلس خيشلا لتقت نأ نودب رفت نأ نصحلا جراخ تنأو
 ةرملا هذه ىحصن عمسا .. رارفلا عطتست مل ولو هلتقت نأ بجي

 « .. اضيأ

 له نكلو .. لوقت ام لعفأس .. انسح » : نيدلا دامع لاق
 « ..8 نذا الب نصحلا باب نم جورخلا عيطتسأ

 « كل نذأتسأ نأ لبق تقولا كمهاد اذا » : ميحرلا دبع لاقف

 ©« بابلا كل حتفيف جورخلا راعش باوبلل لوقت نأ ىفكي

 « + راعشلا كلذ وه امو » : نيدلا دامع لاق

 « تومال ىف حابصلا نب نسح : هل لق » : ميحرلا دبع لاق
 « كحارس قلطيف

 ىردص حرشنا دق .. كيف هللا كراب » : نيدلا دامع لاق

 ىثمو كلذ لاق « كلاضفأ ةلمج ىف لضفلا اذه كل ركذأسو نآلا
 لزنملا نم اند املف . مالظلا دتشا دقو ناميلس خيشلا لزنم وحن

 حابصم هديبو هنم اجراخ خيشلا كلذ ىأر

 : لاقو اهلبقي هدب ىلعبتكأو هائيحو « ةفداصم هآر هنأكمدقتف

 انالوم ىنرمأ دقل .. + كمداخ انأو كديب حابصملا لمحت فيك »

 هيدي نيب ىثمو هنم حابصملا لوانتو كلذ لاق « كتمدخب خيشلا

 حابصملا درتسي نأ خيشلا بحأف .. هل هوحتفف بابلا نم اند ىتح

 اذا » : لاقو « هيلع لاقثالا مدع ةجحب هايا هيطعي نأ ىبأف « هنم
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 ضرار

 ىئلع بضغ كتمدخ قحب مقأ مل ىنا ربكألا خيشلا انالوم ملع

 « ىنفتتعو

 ىلا رافجشلاب ركسأ هنأل دحأ هضرتعي ملو ىثمو هعاطأف

 اذا ىتح ردحنم هرثكأ قيرطلاو خيشلا ىدب نيب ىثم .. باوبلا
 تاك دف قد » : لاقو خيسشلا فقو رادحنالا نم غرف

 « ىلزنم نم ةبرقم ىلع ىننا .. حابصملا
 « .. لزنملا باب ىلا كيدي نيب ريسأ ىنا » : نيدلا دامع لاق

 «لزنملا وه اذه .. كبعت ىلا ةجاح ال» : ناميلس خيشلا لاق
 لهسلا كلذ ىف هاوس رهظي ال فيعض رون ىلا هعبصأب راشأو

 « ىالوم رمأ بسح كعم ريسأ لب » : نيدلا دامع لاقف

 نيدلا دامع عنتماف « هنم حابصملا لوانتيل هدب دمو خيشلا فقوف

 حابصملا تاه » : فنع ىف لاقو خيشلا بضغف .. هايا هلواني نأ نع
 « .. كليبسل فرصناو .. مالغاي

 «# كتمدخب مايقلا ديري نم ءازج اذه له » : نيدلا دامع لاقف

 هفك خيشلا عض خوف .. هبلق ىف هدمغأو « هرجنخ لتساو كلذ لاق

 .. ه1 هالو .. ل يا ا جامو ينل قرع ل

 « ..  كعم تلعف اذام

 ىهو ىرخألا هديب هكسمأف ةبرضلا ىش :ث نأ نيدلا دامع مكهف

 ردصب ةيناثلا دمغأف .. ىلتقل ىفكت ةنعطلا هذه » : لاقو دعترت
 قحتسأ ىنأل .. ىلتق ىلع كحعاسم ىنا .. رظنأ .. ةنئاخلا .. كلت
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 .. ىرت ثيح لزنملا اذه ىف .. كانه .. ةأرما كانه نكلو .. لتقلا
 اهتلتقو .. اهيلا تبهذ الآ هللاب .. ىنم لتقلاب قحأ .. ةأرما .. رونلا

 كلذ لاق « .. كل ةآفاكم رهاوجلاو دوقنلا نم ىبيج ىف ام ذخو

 هبيج شكنفو هيلع بكأف .. هلوقل شهدب نيدلا دامعو طقسو

 همد ىف طبختي هكرتو اهجرخأ رهاوجو ادوقتو اقاروأ هيف دجوف
 ىلا اوت ريسي مأ لزنملا كلذ ىلا بهذي له ىف ركفي وهو ىشم

 نأ ةفاخم رصم ىلا بهذي نأ هيدل حجرتف .. دوقنلا هعمو رصم

 دشار ثعب امبر وأ « ريسملا نع هقيعي ام لزنملا ىلا هباهذ ف نوكي
 رفي نآ همزع ىف ناك دقو . نصحلا ىلا دوعيل همادقتسا ىف نيدلا

 وهو « هعاطأف هلتق ىف ميحرلا دبع هيلع حلي مل ول لجرلا لتق لبق
 اريخ هتعاط ىف ىأر هنكل « ببسلا ملعي ال

30 

 لزنملا

 دقو ءرصم ىلا ىدؤملا قيرطلا ىف ركفي فقو رارفلا حجر املف
 ةيصو ركذتو . تاهجلا فرعي الو قرطلا زيميال وهو مالظلا دتشا

 . اهلتق ديري ةأرما ىلع مقان هنا اهنم لدتساو .. اهتبارغو ليتقلا
 38 قيرطلا ىلع كانه نم لدتسو 3 لزنملا ىلا بهذي نأ ىأرف

 ىتح حابصملا افطأو هنأش نم حاصأو « هدمغأو هرجنخ حسمف

 لعج « لزنملا نم برتقا امنيحو .. رونلا وحن ىشمو « دحأ هاريال
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 لواطتو « هعمسب ىغصأو .. قيرطلا سملتي هنأك ةفيفخ هاطخ
 عمسف « بابلا قدي نأ كشوأ ىتح ةليلق تاوطخ اطخو .. هقنعب

 حابصم رت ملأ » : الئاق تيبلا كلذ ىف هل اقيفر بطاخي الجر
 « خيشلا

 هبشي دعب ىلع احابصم ةهرب ذنم تيأر » : رخآلا هباجأف
 « هحايصم

 6 ؟ ىرت اب هل ىرج اذام .. أافطنا مث هنيعب وه وه لب » : لاق

 « .. رمعلا ليوط هنا .. هيلع فخت ال » : لاق

 «.. هللا قلخ ىقشأ نم وهو هتايح ىلع هدسحت كارأ » : لاق

 « .. هنم ةايح ىقشأ رأ مل. . تقدص » : لاق

 ىتلا ةنيكسملا هذه هنم ىقشأ لب » : الئاق همالك رخآلا عطقف

 « ..و اهبرضيو اهبذعي حربي ال
 . انايحآ اهيلع عطقتي ىبلق نا .. ةنيكسم .. تقدص » : لاقف
 « .. اهل رصتتأ نأ ىسفت ىنتثدح مكو

 قو اذاف « انتحلصمب متهن نحن امنا .. اهلو انلام ». : كاذ لاقخ

 سيلأ .. ةيقيقحلا ةداعسلا ىلع انلصح .. هب اندعو امب انل
 <« .. ءارمألا رابك نم ريصن ذا  كلذك

 © حيحص خيشلا هلوقي ام لك نأ دقتعت له » : رخآلا لاقف

 رهظي .. ءادعس نوكت انناف هضعب الا حصي مل اذا » : لاقف

 « .. ةيليعامسالا خيش دنع هتمهم ةقيقح مهفت مل كنا

 ”نيدلا حالص -
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 « + ال فيك .. اهتمهف » : لاق

 اذه خيشلا انالوم نا ملعا .. ىه امك اهمهفت مل .. ال » : لاق

 لبق نآلا ةيليعامسالا سيئر نانس نيدلا دشار خيشلل اقيدص ناك
 ىتح ةريثك ارومأ هعم بكتراو هناعأ دقو ء اسيئر ريصي نأ
 نأ دارأف « انبحاص هدسحف .. ةسائرلا هذه نم نيدلا دشار نكمت

 « ةفالخلا

 « 8 ةفالخلا ىف عمط » : لاقو « رخآلا كحضف

 نسحلا ابأ هسفن ىمسو ةفيلخ نوكي نأ عمط .. معن » : لاق

 رصم ةفيلخ تام الو . سانلا هقدصو ىمطافلا بسنلا ىعداو

 نيدلا حالصل هرمأ فشكتا مث . نييرصملا نم ةعامج هعباب دضاعلا

 ام ملعت تنآو .. ماشلا ىلا ءاجو هسفنب وه اجنو هقافر ىلع ضبقو
 نولتقي نيذلا نييئادفلا ضعب فلك فيكو .. كلذ دعب' ىرج

 ههركت ىهو اهتيب نم ةأرملا هذه هل اوفطتخاف « نيمهردب ليتقلا

 1 « .. هارت نأ قيطت الو

 نييئادفلا ركذت نأ رذحا » : اسمه لاقو همالك رخآلا عطقف

 : ىه نم فرعت ال تناف ةأرملا هذه امأو « مهراد ىف انناف .. ءوسب

 اليبس ةمث نأ نظأ ال .. هللا هحبق .. هنم تساق مك « ةنيكسم

 ١ « .. هتومب الا اهتاحنل

 .. هيلع فوخ ال .. رمعلا ليوط هنا » : لاقو ؛ كاذ كحضف
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 بحي هنا لاقي قحلاو « نيدلا دشار دنع هتمهم ىف حجن اذا اميسال

 كلذلو هبحت ال اهنكل .. هتبحأ اذا ريخ لكب اهدعبو « ةأرملا هذه

 « اهبرضي هناف
 هنكل « نسحلا ابأ لتق هنا ثيدحلا اذه نم نيدلا دامع مهفف

 نيئوانملا نم هنا فرعي امناو « كلملا ةديسب هتقالع فرعي نكي مل

 بهذيس هنأل احرف هبلق صقرف .. لتقلا نم اجن هناو « نيدلا حالصل

 هتايح نع رطخلا باهذ « لوألا : نيمهم نيربخب نيدلا حالص ىلا
 ىف عمس هنكل . نسحلا ىبأ نم اجن هنا ىناثلاو « نيدلا دشار نم

 ركذتو . مدخلا اهيلع قفشأ ىتح هتأرما بذعي هنا ثيدحلا ءانثأ

 نيدلا دامع ناكو . افلس اهيلع هزاجأو اهلتقب هرمأ نسحلا ابأ نأ

 . اهلجأل ىثنأ لك ىلع قفشي كلملا ةديسب هقلعت دعب حبصأ دق
 نورعش, مدخلا ىأرو . ةنيكسملا هذه ذاقنا ىلا ليمب سحأف

 حاصو « نالجرلا لفجأف هقرطو بابلا ىلا مدقتف اهتمالظب

 خيشلا انالوم هلعل » : هقيفرل لاقو « 7 قراطلا نم » : امهدحأ

 6» .. هحابصم تيأر ىنا كل لقأ ملأ .. ناميلس

 6 ناميلس خيشلا نم لوسر ىنا » : نيدلا دامع لاقف

 هجو نم هاندأو رونلاب ىتأف « رخآلا لخدو بابلا امهدحأ حتفف

 هنكل .. امهدحأ فرعي هنأ ركذي ملف امهآرو هابأرف نيدلا دامع

 كلذ ظحال دق ناكو « قشمد لهأ نم امهنأ امهسبالم نم فرع
 لاقو امهدحأآ مدقتف « ةلوهكلا دودح ىف امهالكو 6 امهتغل نم
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 « 7 ديرت اذام » : نيدلا دامعل

 | حابصملا اذه ىعمو ؛ ةمهم ىف ناميلس خيشلا ىنثعب » : لاق

 « قيرطلا ءانثأ ىف افطناف « ةلاسرلا قدص ىلع ليلدتلل
 « 7 هديرت ىذلا امو .. تقدص » : لاق

 اهراظتنا ىف وهو « اهتلغب ىلع هتأرماب هينآ نأ ىنرمأ » : لاق

 ©« نصحلا بايب
 ناسلو بارغتسالا ةتفل رخآلا ىلا امهدحأ نالجرلا تفتلاف

 ىلا اهتلثب ىلع هتأرما بلط ىف لجرلا ثعبي فيك » : لوقي امهلاح
 لهو > : امهدحأ لاقف « 7 كانه اهنم هديري ىذلا امو « نصحلا

 « + اهدحو هتأرما بلطب

 « اهبايثو اهعاتم نم هلمح ديرت ام عم اهبلطي » : لاق
 هديب رونلاو لجرلا لخدو « ةلاسرلا اهئلبن نأ انيلع » : لاق

 .نئاخاي هللا نم كليو » : لوقي فيعض توصو هوأتو نينأ لظو
 ىتعاس ىتأت ىتم .. توماي تنأ نيأ ؟ نيدلا موي باقعلا فاخت الأ

 6« ..+ ىتكلع نورمآتي مهلاب ام ا ةايحلا هذه نم صلختأو

 هبسشلا ريثك هنأل هندب رعشقا « توصلا كلذ نيدلا دامع عمس املو

 ربص هنكلو « اهاريل مدقتي نأ هسفت هتثدحو .. كلملا ةديس توصب

 نا » : اهل لوقي وه اذاف . مداخلا نيبو اهنيب رودي ام عمسيل

 « نضحلا اذه ىف هيلا ىتالوم بلطي ثعب خيشلا ىديس
 مكلاب ام : اذه كديس وه نم 7 نيأ ىلا » : هيف تحاصف
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 « .. ىبئاصم اهيف ىسنأ ةظحل مانأ ىنوعد .. ؟ ةلئسألاب ىننوجعزت

 اصاخ الوسر ثعب ىالوم نا .. ىتديسا, ىبضغت ال » : لاق

 هلمح نيديرت امب هيلا كلمحي ىكل نيدلا دشار خيشلا ةمدخ نم
 » .. و كبايثو كعاتم نم

 ىن وعد .. ةبشخ ىلع ةلومحم الا هيلا بهذأ ال .. ال » : تلاقف

 .. ه1 .. نيدلا موي نمو .. هللا نم هليو ايو .. هيلع هللا ةنعل .. هنم

 ..ىبلق ىلع قفشي ملو ىنفرعي نم اهيف سيل دالب ىلا ىنلمح .. هآ
 5 « .. بلقلا اذه نم ىئالب لك .. هآ

 توص توصلا نأل رثأتلا مظع نم دعتري نيدلا دامع حبصأو

 « ىه اهنا كشي مل هنيبو اهنيب امب ملعي ناك ولو .. كلملا ةديس
 . نيدلا حالص ةياعر ىف ىهو كانه ىلا اهلوصو دعبتسا هنكل
 ءاهسنج نم اهنأل هتبيبحل اماركا ةمولظم ةأرمال اراصنتنا دعترا امناو

 اهبطاخي, لجرلا عمس مث .. اهتوص هبش, اهتوص نأل هتمقن تدازو
 نم انل دبال .. * لعفت نأ نيديرت اذام ىتديساي نآلاو » : المعاق

 ىف لهو .. بابلاب فقاو هلوسر اذهو « هرمأ بسح هيلا كذخأ
 « .. ةيضار ىضهنت نأ قفوألاف 7.. هبلط در ناكمالا ٠

 نأ ىقشلا اذه ديري له .. + ارهق ذخألاب ىتنوددهتأ » : ةلئاق

 كلت ىف ىّتلا ثعب هللا نكلو » : تلاقو اهعومدب تصغو اهتوص
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 « ىتايحو فرش ذقنأو توملا بلاخم نم ىنذقنأ اعاجش اكالم ةرملا

 6« .. ؟ نيدلا دامع اي تنأ نيأ .. هآ » : تلاقو تدهنت مث

 دسالاك بوثولا نع كلامتن مل « اهءادن نيدلا دامع عمس املق

 : اهباجأو كلملا ةديس هتبيبح ةهولظملا كلت نأ ققحت دقو .. رساكلا

 « .. ىتديساب .. كيبل .. كيبل »

 حازأ دقو اهيدب نيب هتأر ىتح هتوص تعمس نأ تثبل امو

 .. كلملا ةديس ىتالوم » : لوقي وهو اهوحن مدقتو « هديب مداخلا

 « 7 باذعلا اذه ىف انه تنا

 تدمج دقو ةنجب تبيصأ اهنأك « هلبألا صوخش هيلا تصخشف
 تكسامت اهنكل « قطنلا عيطتست دعت ملو اهناسل دقعو اهانيع
 : قنتخم وهو عطقتي اهتوصو تلاقف .. ملح ىف اهسفن تمهوتو

 ى ناك كلذ تيل اي .. هآ .. 7 نيدلا دامع ..  نيدلا دامع »

 ءاكبلا ىف تذخأو اهيفكب اههجو تطغو « .. ةظقب

 ةدش نم اهتيؤرل هبلق عطقت دقو « اهوحن نيدلا دامع مدقتف

 اهديب كسمأف .. اهفرعام هيدانت نأ نودب اهدهاش ولو .. فعضلا
 ىق تنأ .. نيدلا دامع انأ .. ىتديساب ةظقي ىف تنا » : لاقو

 )» .. قاخت ال كادف ىحور .. ةظق
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 ل 8

 ةقيقحلا
 هيلا ترظنو امهاشغي عمدلاو اهينيع تحتف هتوص تعمس املق

 ههجو ىف تسرفتو « هتوص تفرع اهنكل .. هيز ريغ ىز ىف وهو
 تفرعف اهمكب اهينيع تحسمف « عمدلا رثأ نم ائيش ىرت ال ئهو

 كلسرأ نم + نيدلا دامع تنأ .. نيدلا دامع » : تحاصف هينيع

 « نئاخلا كلذ مداخ تنأ .. نيدلا دامع تسما .. ال .. ال ىتلا
 « 7 نيدلا دامع تنأ له . ىل لق هللاب .. هيلا ىنذخأتل تنتج

 نا ..+ نيدلا دامع تنأ » : تلاقو هوتعملا هلبألاك تكحضو

 اذه لثم ىف ىذاقنال نيدلا دامع ىتأ معن .. رركتت ال تازجعملا

 « اهدشر تداعتسا اهنأك تتكس مث < نآلا ىتأب هتيلايف «:قيضلا

 وهو سرفتم رظن نيدلا دامع ىلا ترظنو ةيناث اهينيع تحسمو
 تثبل امف . رطفتي هبلقو اهينيع ىف ناتصخاش هانيعو اهيدي نيب ثاج
 دامع » : اهمق:ءلم تحاصف « نيدلا دامع ىرت اهنأ تققحت نأ

 اهضهنأف . اهيلع ىمغأ دقو هيلع تمارتو « .. نيدلا دامع .. نيدلا

 هليدنمب اهينيعو اههجو حسمي وهو هب اهشرف ءاملاب مدخلا ضكارتو
 نيذلا ذامع ىلا رظنلا تداعأو تشعتتاف « ءاملا.نم ةعرج اهاقسو
 هقارفل ىكبي ناك ائيش عجرتسا لفط كحض كحضت ىهو

 ىري نأ هيلع قش دقو « نيدلا دامع تكيأ ةكحضلا .كلت نكل
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 ى ةريسأ تراصو اهكلم بهذ دقو « ةفيلخلا تخأ ةكلملا كلت

 « نيعللا خيشلا كلذ عم اهرك تقيس مث .. نيدلا حالص ةزايح

 كلملا ةديس نيمطت ىلا داعو هنع ىرس هلتق هنأ ركذت املاح هنكل

 « نيدلا دامع كدبع ىتديساب ىنا .. تقدص » : لاقو

 جاتو ىديس تنأ .. ! * ىدبع كنا لوقت لازت الأ » : تحاصف

 تنا .. ىحور تنأ .. نيترم راعلاو توملا نم ىذقنم تنأ . ىسأر

 تطغو 6« .. راذعلا تعلخ دقل ىنعد .. تنا هآ .. تنا .. ىتايح

 فرع دق ناكو « نيمداخلا كنيذ دوجول نيدلا دامع هبتناف

 : امهريبكل لاقف كلملا ةديس ىلع امهتقفشو نسحلا ىبأل امههرك

 امكنا تملع دقو « ةليللا هذه ىف هامتيأر ام امتبرغتسا امبر »

 «7 كلذك سيلأ .. هذه عم امكبلق ناو « ريرشلا كلذ ىلع نامقان

 امهاطعأف .. نسحلا ىبأ دوقن هيفو هبيج ىلا هدب دمو كلذ لاق

 باسح ريغب
 رهظيو .. تقدص » : امهدحأ هباجأو « هتيحبرأو همرك امهبجعأف

 ذاقنال هللا كلسرأ ريمأ تنأ لب .. تيعدا امك امداخ تسل كنأ

 اهديب ذخأن نأ انكشوأو « انيبلق تعطق امنا .. ةديسلا هذه

 « ملاظلا كلذ نم اهصلخنو
 « + اهتاجنب نارورسم امتتأ نذا » : لاقف

 ولو « انم اهديرت ةمدخ ةبأ ىف ةراشالا انيهر نحنو » : الاق
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 « نيعللا كلذ لتقب تناك

 .. ةليللا هذه ىف هرش هللا اناماك دقف « هلتق ىلا ةجاح ال » : الاق
 <رخآلا ضعبلا اذهو اهضعب مكتيطعأ هعم تناك ىتلا دوقنلا هذهو

 ىرخأ ةعفد امهيلا عفدو

 .« .. هللا همحرال .. ؟ هتلتق » : امهدحأ لاتف « ةشهد امهدازف

 نيلجرلا بطاخي وهو نيدلا دامع ىلا رظنت كلملا ةديس تناكو

 دقو لازهلاو فعضلا نم ناترئاغ اهانيعو « بحلاو باجعالا رظن
 .تكسمأ « نسحلا ىبأ لتق نع ثيدحلا تعمس املف .. اهنول عقتما
 « + هتلتق » : لوقت ىهو « اهوحن هتبذتجاو نيدلا دامع ديب

 .هلتق لبق هتفرع ىنأ ول ىنمتأ تنكو .. معن » : نيدلا دامع لاق

 .ليبس ى هتلتق ىنا توملا ةجرشح ىف وهو هربخأو « التق هعبشأل

 « هتعاظفل اماقتتا كتعاط

 « + فيكو .. ؟ هتلتق اذالو » : كلملا ةديس تلاق

 .ملعي ناك هنا رهظي لجر رمأب كلذ تلعف » : نيدلا دامع لاق
 ىلمع ةبغم دمحأس ىنا لاقو « هلتقأ نأ ىتلع حلأف هيلع ىتمقت

 : لاقو هتوم لبق نسحلا ىبأ ةيصو ركذت مث .. « باصأ دقو

 'اذام نوملعتأ + هنم ارش مظعأ لجرب عمسأ مل .. هيلع هللا ةنعل »

 « دوقنلا هذه ىتلا عفدو توملا قحتسي هنا : لاق ..# ىل لاق

 .قحأ اهنأل ىلزنم ىف ىتلا ىتأرما لتقت نأ كيلا بلطأ : لاقو

 .تاظحل نم ةظحل رخآ ىف وهو لاق اذام اورظنأ .. ىنم لتقلاب
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 « كالملا اذه نم مقتني نأ ديرب هنا .. ةرخآلا ىلع فرشأ دقو ةايحلاا

 « هب ىلوأ متنأف 3 هومتذخأ دق كلذ ىلع ارجأ عفدو.

 « ؟ انعم ءاقبلا نابحت له » - امهل لاقو نيلجرلا ىلا تفتلا مث

 2 ناءاشت امك امكتمدخ ىف نحن .. معن » : الاق

 « لامحألا ائّيه .. ةعاسلا ريسملل ابهأت نذا » : نيدلا دامع لاق

 « نآلا رفاسنلو

 كلملا ةديس ىدب نيب نيدلا دامع سلجو « دادعتسالا ىف اذخأف

 نيعللا كلذ نا هتربخأف .. كانه ىلا اهلو صو ببس نع اهلأس

 ىتح اهبقارو « امداخ هسفن لعج ىمئادف دب ىلع اهفاطتخا ىف لاتحا

 دقو « ةتوقاي اهتنضاح اهعمو نيتاسبلا ضعب ىلا رصقلا نم تجرخ
 ةتوقاب تعفادو .. امهيلع اومجهف نسحلا وبأ مهتسد ةعامج اهل نمك

 ناو .. اكارح ىدبت ال تطقس ىتح اهوبرض مهنكل « انسح اعافد“

 ةلولغم ةممكم ىهو اهب اوجرخو اهدحو اهولمح ءايقشألا كئلوأ
 « ةرهاقلا ىحا وض ىف مهراظتنا ىف نسحلا وبأ ناكو . ىدبألا

 مث « هلشفو هئاقش ببس تناك اهنأل اهنم اماقتنا اهبذعي ذخأو

 امهرمغو نيئيصخلا نيذه مدختسا كانهو .. ماشلا ىلا اهب لقتنا

 ىف ىعم امهكرتف « نصحلا اذه ىلا اعيمج انب ءاج مث . لاملاب
 نم ماقتنالا ىلع هب نيعتسيل نيدلا دشار ىلا بهذو .. لزنملا كلذ

 هلتقي نييئادفلا ضعب لعل نيدلا حالص

 سلاج وهو ؛ نيدلا دامع ىلع كلملا ةديس هتصقام ةصالخ هذه
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 ىف موب اهيلع رمي مل ىهو . هحراوج لكب اهيلا ىغصي اهيدب نيج
 عم ةعاسلا كلت ىف اهروعش لثم ةايحلا ةذلب هيف ترعش اهتايح
 ردصم بحلا نكلو .. فعضلا اهانضأ دقو ةرفقم ةيرب ىف اهنا

 ةدماج ةايحلا تناكل هالولو « ءاقشلا ردصم وه امك ةداعسلا:

 اهيف ىنعم الو اهل ةذل ال ةدراج

 امو نيدلا حالص ةحلصم ىف هتمهم نيدلا دامع اهيلع ّصقو

 ىف نيدلا حالص حبصأو زوفلاب تهنتا فيكو « ءانعلا نم هاساقت

 اههجو قرشأ نيدلا حالص مسا تعمس املف « نييئادفلا نم نمأم

 « لاثملا ردان هنا نيدلا حالص ىف هللا كراب » : تلاقو

 « اهيف كتيأر ةليل رخآ ىف كلذ كل لقأ ملأ » : لاقو كحضف

 « 9 هيلع ةمقان تنأو

 هتءورم حدتمأ ىناف لاح لك ىلعو .. هفرعأ نكأ مل » : تلاق

 ىف وهو .. رخآ لاجم ىف هحدتمت تنكف تنأ امأو . هتمه ولعو

 هتتراق اذا اميس الو .. ناك امك هيلع ىمكح لازيال لاجملا كلذ

 هيف ناتصخاش اهانيعو ملكتت تناكو تكحضو « .. نيدلا دامعب

 1 امهب هفقلتت داك

 اوبكرف لامحالا ادشو بئاكرلا ادعأ دقو نامداخلا ءاج مث

 . قامسلا لبج ءارو نم رمقلا لطأو ليللا طسوت دقو اعيمج

 نعمأ املف « هب هاصوأ امو ميحرلا دبع هقيدص نيدلا دامع ركذتخ

 العنف اجودزم الاعشم ادقوي نأ نيلجرلا رمأ لهسلا ىق
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 امهو نيدلا دامع سرف ٍفاجب كلملا ةديس ةلغبو بكرلا راصو
 باغ اذا بحملاو .. ةليوطلا ةدملا كلت ىف امهل ثدح ام ناصقي.

 ف ىري وهو « اهيوري تاياكح ةدع هعمو داع' ةعاس هتبيبح نع

 بحملا نا برغلاو . نيبحملا ريغ اهب رعشي ال ةصاخ ةذل كلذ

 ةنايخ هنامتك ىف ىري هنأك « هبيبح نع ءىش نامتك ىلع ربصي ال

 نايكاشتن امكف .. ءىش. لك ىف ةفشاكملا نابلطي امهيبلق نأك وأ

 باق ىلا دحاولا بلق ىف ام لقن امهل ذلي اضيأ امهف « نابتاعتيو

 ثيدح وأ « ىوكش وأ « باتع وأ ؛ بح نم رخآلا

 2ك

 رصم ىلإ ليحرلا
 اوعمس ذا .. قامسلا لبج نع اودعب دقو « كلذ ىق مه امنيبو

 عامس بقرتي رتفي ال نيدلا دامع ناكو « مهءارو داوج رفاوح عقو

 قوش ىف حبصأ دقو « ميحرلا دبع هقيدص ءىجمل اسامتلا كلذ

 نصحلا ىف امهو هب هيلا حمل ام هنم علطتسيل هتيؤرل
 ةديس هعم تفقوو ريسملا ىف طابت « سرفلا رفاوح عقو عمس املف

 تشمف « اهناعبتب نامداخلاو اهقيرط ىف لظت نأ اهيلا راشأف .. كلملا

 نأك هسرف قوسي ميحرلا دبع هقيدص دجوف ةظحل وه رخأتو
 » ؟ ميحرلا دبع » : هادانف هنودراطي اسانأ ةءارو
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 « ؟ نيدلا دامع » : هباجأف

 كيلع له .. اعرسم كارأ ..+ كءارو ام » : نيدلا دامع لاق

 « + سأب
 « مكيلع تفخ ىننكل .. الك » : ميحرلا دبع لاق

 ىف اننا .. + انيلع فاخت كلعج ىذلا امو » : نيدلا دامع لاق
 : « نامأ

 نيعللا كلذ تنعط ةعاس كرثأ ىف تنك » : ميحرلا دبع لاق

 ىتح كتاكرح بقارأ انأو كلذ دعب ترظتناو « ةيضاقلا ةنعطلا

 كحابصم دهاشأ ملو ىراظتنا لاط مث « هلزنم تلخد كنأ تملع.

 ١.: قرط نم لزإلا رعف تيكرق -:.ءوسب تبصأ دق وكت نأ تف
 له «؛ كيلا تعرهف حابصملا تيأر مث ادحأ كانه دجأ ملف رخآ

 41 شأب مكيلع
 ى نحن لب .. هلل دمحلاو انيلع سأبال » : نيدلا دامع لاق

 « ةكربو ريخ
 ىذلا ناميلس خيشلا وه نم تملع اله » : ميحرلا دبع لاق

 « + هتلتك

 ةروث بحاص نسحلا وبأ هنا تملع معن » : نيدلا دامع لاق
 « ةكرابملا ةلاسرلا كلتب رصم ىلا اهببسب تبهذ ىتلا ةرهاقلا

 ىلع كحاحلا نم ىل رهظ دقو .. نيمثلا باوجلا كلذب ىنتئجو
 صلختلا ىلع ىنتنعأ كنأ نآلا رهظ دقو « ارس رمألا ىف نا هلتق ىف
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 نيدلا حالص ىالوم ىلا اهفزنس ىرشب هذهو « ريرشلا اذه نم

 « اهيف لضفلا كلو

 هف هتايح نأب ىرخأ ىرشب هيلا فزنسو » : ميحرلا دبع لاق

 ىف ىه ىرشب كيلاو هيلا فزأسو .. اعبط » : نيدلا دامع لاق

 ى» مدقت امم مهأ ىرظن

 « ..7 ىه امو » : ميحرلا دبع لاق

 « 7 مه نم قافرلا ءالؤه نع ىنلأست مل » : نيدلا دامع لاق

 .تأبنت ىننكل « كلارئس ىلع امزاع تنك » : ميحرلا دبع لاق

 « اعبط كتجوز نآلا ىهو .. اهامداخو ريرشلا كلذ ةجوز مهنا

 « طق هل ةجوز نكت مل .. ال .. ال » : نيدلا دامع لاق

 « ..7 ىه نم » : ميحرلا دبع لاق

 ةرهاقلا نم اهب ىنتتج ىتلا ةلاسرلا ركذتأ » : نيدلا دامع لاق

 « + اهلامكو اهفطلب كباجعا ىل تركذو كتبطاخ ىتلا ةديسلاو
 « + ةفيلخلا تخأ .. كلملا ةديس » : ةشهدب لاق

 اذه اهفطتخا .. كلملا ةديس .. معن » : نيدلا دامع لاق

 ذخأو انه ىلا اهب ءاجو « انباحصأ نييئادفلا لاوحأ ةطساوب نئاخلا

 « اهذقنأ نأ تعطتسا دقو .. اديدش اباذع اهبذعب

 < ؟ كلملا ةديس ةلغبلا ىلع ةبكارلا هذه » : ميحرلا دبع لاقف

 « 8 اهارت نأ ديرت له .. معن » : نيدلا دامع لاق )اق
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 ,لصن امشرر اليلق لهمت نكلو .. + ال فيك » : ميحرلا دبع لاق
 « ةحارلا نم اهل دبال ذا « رحفلا دنع هيف لزنن ناكم ىلا

 ©« ؟ رصم ىلا انعم بهاذ تنأ له » : نيدلا دامع لاق

 1 « ىتنولبقت متنك اذا » : ميحرلا دبع لاق

 .نسح نم نوكي كلذ نا » : الئاق ةفهلب باوجلا ىف عرسأف

 عيطتسأ ىثلعل « ايوس شيعنف ىعم نوكت نأ بحأ مك . ىعلاط
 .كلضف نم ناك امب نيدلا حالص ناطلسلا ربخأسو « كتأفاكم

 فيك نكلو . هيلا اهفزأ ةعبار ىرشب ىهو ةمهملا هذه مامتا ىف

 .تراصو اهلاجر رابك نم ترص نأ دعب ةيليعامسالا ةفئاط تكرت
 ىسنأ ال ىنا . برغلا بيجعلا اهسيئر ىلع ةلادلا هذه كل

 « .. نيمويلا نيذه ىف تاشهدملا نم هتدهاش ام

 رطخي مل نيرينتسملا ةجرد ىلا قترأ مل ول » : لاقو دهنتف

 فنأ دعب ىريغت ىلا نطفت ملأ .. ةفئاطلا هذه لزتعأ نأ ىلابب

 عالطالاو ءاقترالا ىلا اقاتشم تللظل ايئادف تيقب ولف .. تيقترا

 تمدنو .. اعودخم تنك ىنتيأر اهيلع تعلطا املف 6 رارسألا ىلع

 « ةفئاطلا هذهل ىمامضنا ىلع

 نيذلا كلذ لعفي مل اذا .. بجعلل اي » : نيدلا دامع لاقف
 « .. + كلبق ةجردلا هذه لثم ىلا اوقرت

 نم مهعماطم دسي ام مهئاقب ىف نوري مهنأل » : ميحرلا دبع لاق

 كلذ مهل متي نأ مهمهيال .. ةيندبلا تاوهشلا بابسأو تاذلملا
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 هذه بحأ الف انأ امأ . كلاثمأ نييئادفلا ناعجشلا نابشلا ةيحضت»

 « ردغلا نم اهبف امب ةايحلا
 وهو هلمانأب هسرف فرع طيشمتب لغاشتو نيدلا دامع قرطأف

 ةمارك ىف دقتعت لازت الأ » : لاق مث . قيدصلا كلذ لامكب بجعب-

 « 7 هتازحعمو نيدلا دشار خيشلا»

 اهرس تفرعو تيقترا ىتح اهب نموأ تنك » : ميحرلا دبع لاق
 اهرس تفرع اذا ةشهدملا رهاوظلا نم ريثك ايندلا ىفو .. اهتركتأخ

 « اهترقتحا

 هتدهاشام رس ةفرعم ىف ةبغرلا ديدش ىنا » : نيدلا دامع لاق

 « اهلوصو لبق رابخألا ىلع هعالطا لثم لجرلا تازجعم نم.
 ىتلا هتنجب كيهانو « اهباوج عامسو راجحألاو تاومألا ةبطاخمو

 اهنا ء كلذ ريغو رايطألا نيطاخيو ءاملا حطس ىلع اهروح ىشمي.
 « ةشهدملا تازجعملا نم

 نأ دوأ تنكو ةشهدم اهنا .. تقدص » : ميحرلا دبع لاق

 ةظلغملا ناميألا اهب ظافتحالا ىلع تمسقأ ىنا الول اهرس كفشاكأ

 تيلختو ةيعمجلا تكرت ناو ىنأل نيميلاب ثنحلا ىل ىضرت ال تنأو
 هذه نا كل لوقأ ىنكل .. ىريمضو فرش نع لختأ ملف اهنع

 ..رشبلا عسو ىف تسيل ىتلا قراوخلا نم ءىش اهيف سيل تازجعملا

 امك ةصاخلا ةردقملا وأ ىهلالا ىحولا ليبق نم تسيل ىهو
 فرعأ ناخو ءام نيع اهيف ةطحم نم انوند دق نآلاو . نظن انك
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 ريسملا فنآتسن مث « حيرتسن امثير انه لزنن نأ ىرأف .. هبحاص

 «© نوءاشت امك

 دبع هقيفر ىأرب اهربخأو كلملا ةديس ىلا نيدلا دامع عرسأف

 دامع مدقتو .. اولزنف حال دق رجفلا ناكو هيلع تقفاوف « ميحرلا

 نع اهربخأو اهل همدقف « كلملا ةديس ىلا ميحرلا دبع هعمو نيدلا

 اريثك هيلع تنثأف .. هتمهم حاجن ىف هلضف

 تال

 ءاقللا

 دقق . ةرهاقلا ىلا دعنلو « نوحيرتسي امثير اعيمج مهكرتنلف
 هباحصأو ةرامع بلص دعب مهانكرت .. اهلهأ نع انتوكس لاط

 باتكلاب « ميحرلا دبع » نيدلا دامع لوسر جرخو « نيرمآتملا

 اهرسو كلملا ةديس لاب نأمطا دقو . سدقملا تبب ىلا رهاوجلاو

 نسحلا ىبأ ةمقن نم ناك ام انركذ دقو « اهبيبح لابب ترطخ اهنا

 نم ماقتنالا ىف الا ركفي ال حبصأ هناو .. قشمد ىف هلشف دعب

 ىلع نييئادفلا نم ءايقشالا ضعب ىرغأف « ةليسو ةبأب كلملا ةديس

 ةصرف اومنتغاف .. رصم ىلا وه بهذو « اهفاطتخا ىلع لايتحالا

 نيدلا حالص رصق نم ةبرقم ىلع نيتاسبلا ىلا اهتنضاح عم اهجورخ
 قمت و « اهيلع ىمغأ دقو ةتوقاب تطقسو « مدقت امك اهوفطتخاو

 نيدلا حالص - ؟؟
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 انا

 . تربخأف « مهتمينغب اوجن دق صوصللا ناكو . تاعاس دعب الا

 ' شيتفتلاب رمأو « بضغف هيلع نيدلا حالص علطأف كلذب شوقارق
 فارطألا ىف سيساوجلا ة”ثبو .. ناكم لك ىف كلملا ةديس نع

 ربخ ىلع اهل اوفقني ملف
 نيدلا دامع رابخأ عاطقنال هبضغ دازو ؛ اريثك هيلع كلذ قشف

 ام دعب هتلزنم ةقيقحب سحأ هنأل باهذلا ىف هل نذالا ىلع مدنو

 هجوزيل دوعب نأ دوي ناكو . هتمدخ ىلع همزع تابث نم هكر

 .. هشيع صيخنت ىف اببس امهبايغ ناكف « هب حرفيو كلملا ةديسب
 اهدشأ ىلع تناك ذا « هرطاخ لغشت نييبيلصلا عم هبورح تناكو

 سدقملا تيب حتتفل أيهتي ذخأ دق ناكو « دهعلا كلذ ىف

 دامع لوسر نا » : لوقي شوقارق هءاج .. كلذ ىف وه امنيبو

 رمأف « ةماه ىرشب هعمو ىتأ ةيضاملا ةرملا ىف انءاج ىذلا نيدلا

 كن؛ ..؟ كءارو ام » : هل لاقف ابدأتم فقوف هب بحرو هلاخداب
 « .. ةنسحلا رئاشبلاب الا انيتأت ال

 ربخأ . ناطلسلا انالوم ةكربو هللا قيفوتب كلذ نا » : لاق

 دوب داكو « ارفاظ املاس هتمهم نم داع نيدلا دامع هدبع نأ ىالوم

 هتنذأتساف كلملا ةديسب لغش هنكل « هسفنب ىرشبلا هذه لمحب نأ

 « هلوصو لبق مكيلا ىرشبلا هذه لمحأ نأ
 « : هعم كلملا ةديسو » : نيدلا حالص هيف حاصف

 « ىالوماي معن » : لاق
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 ؟ةو

 لاقف « ةشفهدلا ىف هتكراشم سمتلي نيدلا ءاهب ىلا تفتلاف
 نم اهذقنأ « اضيأ ةرملا هذه .. بيرغ كلذ نا » : نيدلا ءاهب

 « : اجوزتيل اقلخ امهنا ىلع اليلد كلذ سيلأ ..# رطخلا

 هانمتأ ام ةياغ اذهو .. كلذ ىف كشال » : نيدلا حالص لاق

 « امهماقمب قيلي بكوم ىف امهلبقتسي نم ثعباق
 راوجب هاقناخلا ىف نيمداقلا لبقتسا « الفاح ابكوم شوقارق دعأف

 رصق نم بكوملا اند املو . كلملا ةديسل جدوه هعمو « ةرهاقلا

 ةتوقاي تناكو « كلملا ةديس رصق ىلا جدوهلا اولوح نيدلا حالص

 اههجو ىلع ارهاظ لازيال فعضلا تأرو . ةمعنلا هذه ىلع هللا

 « اهجوز ريصي نأ ثبليال هناو « نيدلا دامع ركذب اهبعادت تذخأف

 ..* ىبلق قحتسي باشلا اذه نا ةتوقاي اي تيأر له » : اهل تلاقف

 اهربخ اهيلع تكصقو « ىرخأ ةرم راعلاو توملا نم ىنذقنأ هنا

 راصتخاب
 ىثمو ناطلسلا رصق ىلا لوصولا لبق لّجرتف نيدلا دامع امأ

 هنأل هللا ركشأ » : لوقيو اهلئبقي هتبكر ىلع بكأو هيلع لخد ىتح
 داوقلاو ءارزولا هيلا مدقتو « ريخ ىف ناطلسلا ىالوم هجو ىنارأ
 اوراج مهنكلو « هتمهم نم ضرغلا نوفرعيال مهو هيلع اوملسو
 هماركا ىف ناطلسلا

 . نيدلا دامعو نيدلا ءاهب ريغ اهدهشي مل ةولخب سانلا رمأ مث
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 هرخآ ىلا هلوأ نم ىرج ام هيلع ّصقف هتمهم ةجيتن نع هلأسو

 بعاصملا نم هاق ال امو ربصلا نم هرهظأ امو هتمهب بجعأف

 هلتق هعمس ام برغأ ناكو . اعيمج امهيلع بلغت دقو « لكاشملاو

 ناطلسلا مستبا انه ىلا لصو املف . كلملا ةديس ذاقناو نسحلا ابأ

 هنا ىدلاو هللا محر .. ةيلاع ةمه هذه . كيف هللا كراب » : لاقو

 .. داوقلا رابك بقانم كيف مسوت « لاجرلا نيب رظنلا قداص ناك

 . انلاجر نم كاوس هعطتسي مل ام تيتأ كنأل همسوتام قدص دقو

 « انتصاخ لاجرو انداوق رابك نم نآلا تنأف

 باشلا وه اذه نيدلا ءاهب اب » : لاقو نيدلا ءاهب ىلا تفتلاو

 هارت الأ . ىتلا هتوكشو ءاسنلا رصق نم كيدب نيب نم رثف ىذلا

 نسحلا ىبأ نم انذقنأ دقو « كلملا ةديسل اجوز نوكي نأ قحتسي

 « 7 تعمس امك

 نوكي نأ ىفكيو .. ريدقت لكل لهأ هنا » : نيدلا ءاهب لاق

 « .. كلذ هيف مسوت دق نيدلا مجن انالوم

 .. رفسلا ءاثعو نم حيرتسي نأ هل نآ دق » : نيدلا حالص لاق

 « داوقلا رابكو كولملاب قيلي الافتحا هجاوزب اولفتحت نأ بحأو

 لكبقف « امهلثبقي نيدلا حالص ىدي ىلع نيدلا دامع بكأف
 ةملكىف ىالوم نذأتسأ » : نيدلا دامع لاق مث « هسأر نيدلا حالص
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 سدقملا تيب فرعي هنأل جنرفالا بورح ىف انل انوع نوكيسو
 « .. و اتيب انتيح

 نوكيل لهأ هنا » : لاقف هثيدح متي ىتح نيدلا حالص ربصي ملف

 .. هتلزنم هلزنيو هردق هل فرعي نيدلا ءاهب اذهو « انتصاخ نم.

 » ةمالسلاب اهئنهأو كلملا ةديس ىرأ نأ نآلا بحآو

 ةرايزب كلملا ةديس رشبي ءاسنلا رصق ىلا نيدلا ءاهب عرمف
 : لاقو اهايح اهيلع لبقأ املف « هلابقتسال تدعتساف .. ناطلسلا
 توملا نم كذقنأ هناف « ىتلع نيدلا دامع تلضف كنأل تبصأ دق >

 دقعن فوسو « كب ريدج وهف .. ءادعألا رشأ نم انصلخو نيترم

 ءايح تقرطأو باجعالاو حرفلا هجزامي الجخ تلجخف « كيلع هل
 الا نيدلا دامع لضفأ مل » : تلاقو هيلا اهرصب تعفر مث

 ةماع قوف اهببسب هعفر دقو « نيدلا حالص ناطلسلا بجعت بقانمل

 نم هليضفتب تلق ىنا بهو . هسيلج هلعجو مهتصاخ ىلا سانلا:
 «نيدلا حالص ىلع ادحأ لئضفنال وهو انأ ىننكل .. هوجولا ضعب

 « هلظ تحتو هتياعر ىف نحنو.

 ىف نآلا كنكلو « ىتياعر ىف تنك » : لاقف اهباوج هبجعأف
 هل قحب امك هب ىرختفت نأ كل قحبو « نيدلا دامع لطبلا ةياعر.

 اهبلقو كلملا ةديس رداغو جرخو كلذ لاق « آنهاف كب راختفالا

 رصم تلفتحاو . ةيضاملا اهبئاصم لك تيسن دقو احرف صقري.
 .. كولملا جاوزب اهلافتحا نيدلا دامع ىلا كلملا ةديس فافزي
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 مالسالا 2 ران تاياور

 ىمالسالا خيراتلا لحارم روصتةيخيراتلا تاياورلا نم ةلسلس
 ثداوحلا مازتلا عم قيوشتلا رصتعاهيف ىعور .. مالسالا روهظ فذنم
 فصو عماصاخشألاو ناكلاو ناهزنا ثيح نم اقيقد امازتلا ةيخيراتلا
 :ةيخيراتلاروصعلا بسحاهنايب اذهو.. قالخأو تاداع نم اهللختي اه

 : ناسغ ةاتف ١

 ططسب عم ماشلاو قارعلا حوتف ىتح هروهظ ذنم مالسالا لاح حرشت

 مهمالسا لوأو مهتيلهاج رخآ ىف مهقالخأو برعلا تاداع

 : ةيرصملا ةسونامرأ - "؟

 رئاس طسب عم صاعلا نب ورمع دي ىلع رصم حتف ليصفت نمضتت

 رصعلا كلذ ىف نامورلاو طابقالاو برعلا لاوحأ

 ١ : سيرف ءارذع - ؟
 « ىلع مامالا ةفالخو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم ليصفت نمضتت

 نيفصو لمجلا ىتعقوو « ةنتفلا نم كلذ نع مجن امو

 : ناضمر /١ - :؟

 راثئساو ةنتفلا مايقو جراوخلا لاح طسبو ىلع مامالا لتقم لصفت

 .  تيبلا لهأ نم اهجورخو ةفالخلاب ةيمأ ىن
 : ءالب رك ةداغ ب ه

 ماسالا لتقم نم اهيف ىرج امو ةيواعم نب ديزي ةيالو نمضتت
 اهريغو ةرحلا ةعقوو « ءالبرك ىف هتيب لهأو نيسحلا

 : فسوي نب جاجحلا

 صولخو اهحتف ىلآ ريبزلا نب هللا دبع دهع ىلع ةكم راصح لوانتت
 ةنيدملاو ةكم فصو عم « ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا

 سلدنالا حتف - <37

 اهلاوحأ ففصوو ىمالسالا حتفلا ليبق اينابسا خيرات نمضتت

 طوقلا كلم كيردور لتقمو دايز نب قراط دي ,لع اهحتفو
 : نمحرلا دبعو لراش م

 جنرفالا فتاكت نم ناك امو اسنرف دالب ىف برعلا تاحوتف حرشت
 ابروأ ىف برعلا لشف بابسأو لترام لراش ةدايقب
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 نا

 ىناسارخلا ملسم وبا-4 |
 ىلا ةيسابعلا ةلودلا مايقو ةيومالا لولا طوقس ىلع لمتشت |

 نييناسارخلا تاداع فصوكلذ للخترو . ملسم ىبا لتقم
 : ديشرلا تخأ ةسابعلا ١

 سلاجم ففصو نم كلذ للختي امو ةكماربلا ةبكن ىلع لمتشت
 ديشرلا رصع ىف ةلودنا ةراضحو « مهبكاومو مهسبالمو ءافلخلا

 : نومالاو نيمالا- ١
 نومأملا ةرصنل سرفلا مايقو . نومأملاو نيمالا نيب فالخلا لصفت

 سرفلاو برعلا نيب ةسايسلا لئاخدو « دادغب اوحتف ىتح
 : ةناغرف سورع

 مايقو هللاب مصتعملا رصع ىف ةيسابعلا ةلودلا فصو نمضتت
 ةيمالسالا ةكلمملا حاستكال مورلا ضوهنو مهتلود عاجرال سرفلا

 : نولوط نب دمحا ب “٠
 ىف ةيسايسلا امهتاقالعو ةبونلا دالبو رص عماج فصو اهيف

 نولوط نب دمحأ نمز ىلع ةرجهلل ثلاثلا نرقلا طساوأ:
 : رصانلا نمحرلا دبع - 5

 ةفيلخلا نمز ىف اهتراضحو سلدنالا دالب فصو ىلع لمتشت
 هيلع هللا دبع هنبا جورخو ىومالا رصانلا نمحرلا دبع.

 : ناوريقلا ةاتف ١
 بقانمو ةيقيرفا ىف نييمطافلا وأ نيبديبعلا ةلود روهظ نمضتت

 ةيديشخالا ةلودلا نم رصم هعازتناو « رهوج هدئاقو هللانيدل زعملا“
 : نيشاشحلا دياكمو نيدلا حالص
 ناطلاسلا دي ىلع نييبويالا ؛ىلا نييمطافلا نم رصم لاقتنا نمضتت

 ةيليعامسالا ةفئاط فصو عم , نيدلا حالص

 : ردلا ةرجش 1

 سربيب نيدلا نكر ريمالا ةريسو « ردلآ ةرجش ةعيابم نمضتت
 رصم ىلا دادغب نم اهلاقتناو ذئتقو ةيسابعلا ةفالخلا ةلاحو.

 : ىنامثعلا بالقنالا
 « روتسدلا بلط ىف هوساق امو نيينامثعلا رارحالا لاوحأ حرشت

 هسيساوجو ديمحلا دبعو اهقئادحو اهروصقو زدلي فصوو«
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